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Belangrijke data 
 

datum activiteit groep 

17 okt – 21 okt Herfstvakantie – alle kinderen VRIJ  1-8 

24 okt Weer naar school ! 1-8 

9 nov Open Podium  Vlindertjes, 4, 6, 8 

9 nov Schoolfinale Voorleeswedstrijd   

10 nov Medezeggenschapsraad  

11 nov Sint Maarten  

 
 

De Kinderboekenweek was een groot succes!  
We hebben met veel plezier samengewerkt met de kinderen en met u als 
ouders in de Kinderboekenweek. Er waren veel opa’s en oma’s in de school om 
voor te lezen in de klassen en ook de spelletjesmiddag verliep heel goed.  
 
De boekenmarkt van boekhandel Blankenvoort werd goed bezocht. De 
opbrengst voor de school is ruim € 62,= en voor dat bedrag kopen we weer 
nieuwe boeken om de bibliotheek te laten groeien! Dank voor uw 
belangstelling en uw bijdrage!  
 

“Wat heb je vandaag geleerd?” 
Het motto van Brede School Omnibus is: “Het leren van de leerling en het resultaat daarvan wordt door 
ons zichtbaar gemaakt”.  Wij richten ons dus heel specifiek op hóe kinderen leren en wat ze dan van ons 
als professionals nodig hebben. U kunt ons als ouders daarbij helpen door elke dag heel even met uw kind 
te praten over wat ze hebben geleerd op school.  Wanneer ze moe zijn zullen ze soms zeggen “niks”, maar 
met een beetje doorvragen komen er dan toch interessante dingen naar voren.  
 
De thuiskom-vraag wordt dan:  “Wat heb je vandaag geleerd op school?” Dat kan ook zijn: samenwerken, 
een nieuw lied of hoe je een mooie tekening opbouwt. Het hoeft echt niet altijd over taal en rekenen te 
gaan.  
 

Huiswerkinformatie per e-mail  
Huiswerk dat in de tas van uw kind mee naar huis wordt genomen, wordt niet altijd opgemerkt en dan 
kan het gebeuren dat u en uw kind op zondagavond ontdekken dat er nog huiswerk te leren was. Wij 
willen u als ouders goed informeren en daarom sturen we u voortaan een e-mail berichtje met de 
vermelding van het huiswerk. Soms is het alleen een bericht om te zeggen dát er huiswerk is meegegeven, 
soms sturen we met de e-mail bijvoorbeeld een woordpakketje mee dat geleerd moet worden.  
 
Het doel is alleen om u te informeren. Wanneer u de ontwikkelingen van uw kind met de leerkracht wilt 
bespreken dan willen we dat bij voorkeur niet via e-mail doen. Het maken van een persoonlijke afspraak 
is dan gewenst.  

 
Ouderkamer  
De eerste Ouderkamer op 5 oktober werd héél goed bezocht. Sandra had veel moeite gedaan om u erbij 
te betrekken en dat is goed gelukt. Er zijn diverse ideeën besproken, daarover komt nog nader bericht. De 
volgende Ouderkamer is gepland op woensdag 23 november.  
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Even voorstellen: Naime Akar - schoolmaatschappelijk werk  
Sinds december 2007 ben ik op verschillende scholen in Amstelveen werkzaam. 
Graag wil ik u informeren over wat ik op school voor u kan betekenen en hoe u mij 
kunt bereiken.  
 
Maatschappelijke vragen 
Bij financiële zorgen of bij vragen over huisvesting of contacten met instanties en 
jeugdhulpverlening kan ik u helpen om te verwijzen naar de juiste instanties en 
contactpersonen.   
 
Opvoedvragen 
Op de Omnibus kunt u bij mij terecht met al uw vragen over de opvoeding van uw kind. Ik ben iedere 
week op  maandag- en dinsdagochtend aanwezig. We kunnen dan in één of meerdere gesprekken op zoek 
naar een aanpak die bij u, uw kind en uw gezinssituatie past. De gesprekken kunnen op school of bij u 
thuis plaatsvinden. 
 
Waarvoor kunt u bij mij terecht? 

 mijn kind luistert zo slecht … 

 is het normaal dat mijn kind zoveel huilt ... 

 hoe komen mijn partner in ik op één lijn in de opvoeding … 

 mijn kind is nog niet zindelijk … 

 mijn kind slaapt slecht of slaapt te kort of slaapt nooit in haar eigen bed … 

 mijn kind maakt regelmatig ruzie en kan zich dan slecht beheersen … 

 … en andere vragen.  
 
Vriendelijke groet, 
Naime Akar 
School Maatschappelijk werker (op BS Omnibus aanwezig op maandag- en dinsdagdagochtend) 
Telefoon 0630 – 80 15 58 
e-mail: n.akar@altra.nl 

 

Taallessen Nederlands voor ouders   Learn how to speak Dutch with Rubia Stella 
   
Being able to speak Dutch is important to 
communicate with teachers about your child. The 
Omnibus school wants to help and support you with 
this. Every Monday or Friday it is possible to 
practice your Dutch accompanied by teacher: Rubia 
Stella.  
 
Information: Monday october 24 at 8:45. You can 
sign up to join the class and ask for more 
information. 
 
Lessons start:  Monday october 31 8:45 – 9:45 
Costs: 4 lessons for € 20,= including materials  
 

Nederlands spreken is van belang om met de 
leerkrachten over uw kind te kunnen praten. De 
Omnibus wil u daarbij ondersteunen. Iedere maandag 
of vrijdag is er gelegenheid om het Nederlands te 
oefenen, begeleid door een lerares: Rubia Stella.  
 
Informatie maandag 24 oktober om 8:45 uur. U kunt 
zich dan opgeven voor de les en informatie krijgen.  
 
Eerste les:  maandag 31 oktober van 8:45  - 9.4 uur 
 
De eigen bijdrage is € 20,= voor de eerste 4 lessen 
(inclusief materialen)  
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Team Handhaving Openbare Ruimte  
Bij regelmatige controles hebben de politie en team handhaving openbare ruimte (HOR) van de gemeente 
Amstelveen-Aalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties rondom de scholen plaatsvinden. 
 
Van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 4 november 2016 start het team HOR in samenwerking met de 
wijkagent van de politie een actie waarbij gelet wordt op verkeershinder. Wij zullen, indien dit noodzakelijk is, 
verbaliserend optreden. U mag hierbij denken aan de volgende parkeersituaties waarop gelet wordt: 
 
• Dubbel parkeren; 
• Parkeren in stopverbod; 
• Parkeren op het trottoir; 
• Stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat; 
• Parkeren buiten de vakken in een woonerf; 
• Rijden tegen de verplichte rijrichting in. 
 
Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: team HOR van de gemeente 
Amstelveen/Aalsmeer op telefoonnummer: 020-5404911 
 

Herfstvakantie activiteiten aangeboden door de gemeente  
AanZ Wijkcentrum ’t Open Hof, Burg. Haspelslaan 129,  Amstelveen, tel 020 6416844  
Halloween Disco voor kinderen o.l.v. Jordy de Breet op vrijdag 28 oktober. Kom verkleed en geschminkt!! Toegang € 3,50 Inl. 06 57 
55 29 20.  
 
AanZ Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, Amstelveen, 020 6438015 

Virtual Reality Belevenis  In de herfstvakantie 17 – 21 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur. Een uur lang met een HTC VIVE Virtual Reality 

bril: midgetgolfen, de kermis, tennissen, of een ritje in een achtbaan. Alsof je zelf in de game zit. Vanaf 10 jaar Kaarten € 5,00 bij de 

balie De Meent. 

AanZ Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, Amstelveen, tel. 020 6434444  
Kinderbingo  kosten € 3.00 p.p. Ook in de herfst vakantie op vrijdag 21 oktober. Aanvang om 14.00 uur. 
 
Vogelhuisje maken  voor Jongens en meisjes van 6 - 12 jaar op dinsdag 18 oktober  van 13:00 - 15:00 uur Kosten  € 3,50 pp opgeven 
westend.activiteit@outlook.com  
 
Pompoen versieren voor Jongens en meisjes van 6 - 12 jaar op donderdag 20 oktober 13:00 - 15:00 uur € 3,50 pp opgeven 
westend.activiteit@outlook.com 
 
Zomerbloemenpluktuin, Amsteldijk Zuid 183 b, Nes a/d Amstel 06-20434541/0297-583055 info@zomerbloemenpluktuin.nl 
 
Herfstvakantie stuifin pompoenen uithollen en pompoengezicht maken. Zaterdag 15 t/m zondag 23 oktober  van 10:00 uur tot 16:00 
uur. Prijs: € 12,50 per kind (incl. limonade, chips, kado, kaarsje, 1 kopje koffie of thee voor begeleiders).  Meer info 
www.zomerbloemenpluktuin.nl.  
 
Toverexamen voor kinderen van  4 tot 9 jaar op zaterdag 29 oktober van 11:00 tot 16:00 uur Prijs: €7,50 per kind. Dresscode: In 
heksen/tovenaars style  (het is leuk als de begeleiders ook verkleed komen…)  

 
 

Vriendelijke groet, namens het Omnibus team,  
 
Frank Roël, directeur 
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