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Belangrijke data 
 

datum activiteit groep 

9 nov Aanbieding Rabobank Sponsorbijdrage  Alle groepen  

9 nov Open Podium  Vlindertjes, 4, 6, 8 

9 nov Schoolfinale Voorleeswedstrijd   

10 nov Medezeggenschapsraad  

11 nov Sint Maarten  

24 nov Bibliotheekles “Commerciële Tijgers”  Groep 7 (in school) 

 
 
 

De Vreedzame School  
In het volgende blok staat het thema "we hebben oor voor elkaar" centraal. In dit blok werken we samen 
aan de manier waarop we met elkaar praten. Goed luisteren en je verplaatsen in het standpunt van de 
ander. We leren dat je een eigen mening mag hebben. En dat je dan toch vrienden blijft.  

 
Thuis kunt u hierover kletsen aan de hand van de bijvoorbeeld volgende 
vragen: 
 

 Wat hoort bij goed luisteren? 

 Wat is jouw mening over dansen (of een ander onderwerp). 

 Kun je een argument geven waarom je dat vindt? 

 Zullen we samen bedenken wat we gaan eten? 
 

Heel veel kletsplezier! 

 

 

De Nationale voorleeswedstrijd komt er weer aan! 
In de groepen 5 t/m 8 mogen kinderen tegen elkaar strijden. Wie leest het beste, het mooiste, het meest 
boeiend voor? De kampioenen van de groepen 5 en 6 mogen plaatsnemen in de jury van de voorleesfinale 
op 9 november. Tijdens deze finale 
strijden de voorleeskampioenen van 
de groepen 7 en 8 tegen elkaar. De 
winnaar daarvan mag door naar de 
volgende ronde. Hierbij strijden de 
winnaars van alle deelnemende 
Amstelveense basisscholen tegen 
elkaar.  
 
Wie mag dit schooljaar onze school vertegenwoordigen? 
 

Ouderkamer op 23 november  
De onderwerpen die aan de orde komen (onder voorbehoud, nog in voorbereiding) …..   
1. Hoe help je je kind thuis het beste met Rekenen?  
2) Hoe krijg je een kind gezond aan het eten, hoeveel moet een kind eten, verborgen suikers etc.  
3) Spellen, games, houding in combinatie met gezond slaapritme, op tijd naar bed. 
4) Vreedzame School:  anti-pest regels, grenzen stellen, gedrag is een keuze. 
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Kabouterpad  
 

Op 3 november gingen de kinderen van De 
Konijntjes, de Vlindertjes en van de groepen 1 t/m 
4 samen met een aantal ouders op avontuur langs 
het Kabouterpad in het bos achter de school.  
 
Het thema is Herfst en er was veel te ontdekken: 
hoe dik is de boom, welke paddenstoelen kun je in 
het bos vinden, kun je ook slootje springen? Op 
deze manier geven we met de jongste kinderen al 
invulling aan het natuur- en milieu-onderwijs.   

 
 
 

Dialoog met de omgeving  
Een van de doelstellingen van de Onderwijsgroep Amstelland 
(waar BS Omnibus deel van uitmaakt) is om meer in contact te 
komen met de omgeving.  
 
Er zijn veel mogelijkheden waarop scholen, kinderen en ouders 
in de buurt kunnen samenwerken. We zoeken actief contact met 
instanties en met initiatieven die iets te bieden hebben voor 
onze kinderen.  
 
In wijkcentrum Alleman worden bijvoorbeeld veel activiteiten 
georganiseerd.  Deze advertentie over de nieuwe wijkkrant is ons 
aangeleverd door Sandra  Solano (moeder van Joana in groep 7)  
 
 
 
 
 
 

Taallessen Nederlands voor ouders   Learn how to speak Dutch with Rubia Stella 
De taallessen zijn begonnen, er waren veel aanmeldingen. Er is een groepje op maandagochtend en een 
groepje op vrijdagochtend. Er zijn nog plaatsen voor ouders die mee willen doen. De informatieposter hangt 
naast het Oudercontactbord bij de ingang van de school.  
 
 
Vriendelijke groet, namens het Omnibus team,  
 
Frank Roël, directeur 


