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Belangrijke data 
 

datum activiteit groep 

20 december Kerstconcert in Klaasje Zevenster door groepen 1-4 1-4 

21 december Kerstconcert in Alleman door groepen 1-4 1-4 

22 december Kerstviering met Open Podium (9:00 uur) Konijntjes, 3, 5 en 7  

22 december ’s Avonds Kerstmaaltijd op school  (aanvang 17:30 uur) 1-8  

23 december Kerstvakantie vanaf 12:00 uur, alle groepen middag vrij 1-8 

   9 januari Weer naar school !  1-8  

 
 

Multicultureel koken groot succes! 
Het project Multicultureel koken is nog in volle gang. In een aantal groepen zijn reeds smaakvolle 
gerechten klaargemaakt in prima samenwerking met de ouders. De kinderen werken er met veel plezier 
aan, ze leren nieuwe gerechten kennen. Opvallend is de nieuwsgierigheid waarmee kinderen van elkaar 
willen leren. Het project is een goed voorbeeld van de samenwerking tussen de school, de Stoelbus en de 
ouders, ondersteund door een belangrijke financiële bijdrage van de Rabobank.  
 
We nemen op deze manier samen de verantwoordelijkheid voor het bijbrengen van het besef dat je in 
onze samenleving open kun staan voor elkaars ideeën en levensstijlen. Want waar kun je elkaar beter 
ontmoeten dan tijdens de maaltijd?  In dit lopende schooljaar zullen we het Multicultureel koken nog een 
keer uitvoeren. Voor dit moment: dank aan iedereen die dit nu al tot een succes heeft gemaakt!  
 

We hebben Hart voor Elkaar!  
Na de kerstvakantie starten we met blok 4 van de Vreedzame School. Dit 
blok heet: We hebben hart voor elkaar. Een mooi onderwerp waarbij we 
niet alleen onze eigen gevoelens leren herkennen maar ook die van een 
ander.  
 
Wat doe je als je boos bent op een ander? Ga je dan vechten of ren je weg? 
Of kun je ook wat anders doen? We leren de kinderen om hun boosheid te 
herkennen en ervoor te kiezen om even rustig te worden en af te koelen.  
 
Daarna kunnen ze erover praten en tot een oplossing komen. Dat kan 
zonder hulp of samen met een leerling-mediator of leerkracht. De ervaring 
leert dat kinderen heel goed in staat zijn om met elkaar en met hulp van de 
mediatoren (kinderen die hebben geleerd hoe ze kunnen bemiddelen)  
hun meningsverschillen uit te praten en afspraken voor de toekomst te 
maken.  
 
Een belangrijke les in dit blok: boos zijn mag, maar hoe ga je ermee om? 
 

Mediawijsheid 
Social media, internet en moderne communicatiemiddelen zijn onmisbaar geworden. Wij willen onze 
leerlingen een goede “digitale opvoeding” geven door actief te werken aan bewustwording van zowel de 
mogelijkheden als de gevaren. Binnen onze scholengroep gaan we werken met het Nationale 
Mediapaspoort.   
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Onderwijs in beweging 
Het onderwijs in Nederland is altijd in beweging en dat zien we ook op onze school. Heel belangrijk in deze 
periode is dat wij het leren van uw kinderen en het resultaat daarvan al tijdens de les zichtbaar maken.  
 
Leerstappen – bijsturen TIJDENS het leren 
We maken gebruik van de inzichten van professor John Hattie en het doel is om 
tijdens de instructieles zelf al te kunnen bijsturen en aanvullen (feedback geven), 
wanneer we zien dat de leerling een leerstap mist. In de oude methodiek konden 
we dat pas ontdekken bij het nakijken van de schriftjes ná schooltijd. Door het 
gebruik van bijvoorbeeld een klein wisbordje voor ieder kind, worden ze allemaal 
geactiveerd om zelf ná te denken in plaats van afwachten of een ander kind een 
antwoord geeft. Activerende instructie, focus op je eigen leerdoel zijn de termen 
die hier van toepassing zijn.  
 
Gepersonaliseerd leren 
Deze ontwikkeling is een logisch gevolg van de aanpak zoals boven beschreven. Wanneer we met 
moderne middelen als tablets de kinderen kunnen laten oefenen in de klas, dan wordt het bijsturen 
tijdens het oefenen in de les haalbaar. In de tweede helft van het schooljaar onderzoeken we welke 
producten hiervoor beschikbaar zijn, het doel is om dit bij de start van 2017-2018 in te voeren.  
 
Een kind leert meer dan alleen taal en rekenen 
Met deze gedachte wordt op de Omnibus ook verder invulling gegeven aan bijvoorbeeld Techniek-
onderwijs. Kijk maar naar dit kersthuisje, gebouwd van suikerklontjes (groep 3). Meester Micha geeft in 

alle groepen les op dit vakgebied en de kinderen beleven daar veel 
plezier aan. Dit onderwijs doet een beroep op creativiteit, een 
onderzoekende leerhouding en – heel belangrijk – samen denken en 
samen werken.  Daarnaast geven we meer aandacht aan 
onderwijsvormen die we met kunst en cultuur kunnen combineren. In 
de tweede helft van dit schooljaar hoort u daar meer van.  

 
 
Eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces 
In de moderne maatschappij wordt verwacht dat mensen zelf gemotiveerde keuzes maken wat betreft 
hun eigen ontwikkeling. Dat vereist basisvaardigheden, die we op onze school aanleren. Het betreft hier 
vaardigheden als:  jezelf een doel stellen, plannen en dat kunnen uitleggen aan anderen.  

 
Kerstwens  
Graag geef ik u de woorden door van Mahatma Gandhi over de aandacht voor elkaar en voor de wereld.  
 

Laat ons  geen vooruitgang noemen waar een ander aan ten onder gaat. 
Laat ons geen groei noemen waar een ander minder van wordt. 
Laat ons geen vrijheid noemen wat een ander het recht ontneemt om zichzelf te zijn. 
Laat ons geen gemeenschap noemen waar de minste niet de meeste aandacht krijgt. 
Laat ons zelf de verandering zijn die we in de wereld willen zien! 

 
Namens het Omnibusteam, de oudervereniging, de TSO wens ik u fijne feestdagen en een goed begin van 
2017 toe. We zien u graag weer op school op maandag 9 januari!  
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël, directeur  
 


