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Belangrijke data 
 

datum activiteit groep 

Ma 16 – wo 18 jan Kledinginzameling Bag 2 School Alle groepen 

Di 24 januari Groep 6 naar de bibliotheek: “Meestervervalsers”  6 

Di 24 januari Dansclinic door dansschool Mittelmeijer 5, 6, 7 en 8 

Do 26 januari  Inspectiebezoek Alle groepen 

Ma 30 jan – do 2 feb Voorleeesdagen  Alle groepen 

Do 2 februari “School-on-Wheels”  8 

Wo 8 februari  Ouderkamer   

Do 9 februari Medezeggenschapsraad-vergadering  

Ma 13 februari  Open Podium  Vlindertjes, 4, 6 en 8 

 
 
 

2017 !  
Namens het gehele Omnibusteam, de TSO-vrijwilligers, Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging 
wensen wij u en uw gezin een gezond, leerzaam en vooral vrolijk 2017 toe!  
 

We kijken terug en vooruit … 
We kunnen terugkijken op een mooie periode rond Sinterklaas en Kerst. De feestmaand is heel plezierig 
en sfeervol verlopen, we kregen veel complimenten van ouders en bezoekers over de fijne sfeer in onze 
school en we hebben twee succesvolle Kerstconcerten verzorgd voor de senioren van Klaasje Zevenster 
en het publiek van wijkcentrum Alleman met de groepen 1 t/m 4 (ondersteund door enkele kinderen uit 
de bovenbouw). Het Open Podium gaf weer ruim gelegenheid aan kinderen om hun talenten te laten zien.  
 
Het kerstdiner was geweldig verzorgd door uw inspanningen in de vorm van heerlijke gerechten. Allemaal 
hartelijk dank voor uw inzet en bijdrage, want die zijn heel belangrijk voor de sfeer en de saamhorigheid 
tussen alle mensen die bij onze school betrokken zijn.  
 
We zijn samen met de kinderen na de vakantie weer goed gestart. We kijken nu vooruit naar het 
inspectiebezoek en hebben vertrouwen in een positief oordeel als afsluiting van onze verbeterplan-
periode. Daarna gaan we met volle energie verder met onze schoolontwikkeling.  

 
Voorleesdagen met schrijvers én met burgemeester Van ‘t Veld!  
Op De Omnibus organiseren we in de week van 30 januari de Voorleesdagen. Er komen diverse schrijvers 
voor verschillende groepen en op de laatste dag, donderdag 2 februari komt de burgemeester van 
Amstelveen, mevrouw Mirjam van ’t Veld, exclusief op De Omnibus voorlezen. Zij is daarvoor uitgenodigd 
door onze kinderen van groep 7, die haar enige tijd geleden het Burgemeestersontbijt hebben 
aangeboden en ze heeft direct JA gezegd!  

 
Gebruikte kleding en schoenen 
Van maandag 16 t/m woensdag 18 januari kunt u uw gebruikte (schone) kleding en schoenen weer 
inleveren. Graag in een dichtgeknoopte zak aanbieden aan juf Ada bij de buitenberging. De opbrengst, die 
we dan van Stichting Bag-2-School ontvangen is voor de school!  
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Begin 2017 goed met een korte cursus bij Muziek- en 
Dansschool Amstelveen  
 
Binnenkort start het 2de blok korte cursussen bij Muziek- en Dansschool 
Amstelveen aan het Stadsplein en ook op onze dependance Orion in 
Middenhove. Er zijn nog plaatsen bij diverse lessen en cursussen maar wees 
er snel bij, onder andere voor de korte cursussen Toneel, Kidsdance, 
Kleuterdans, Muziekclub en Popbandklas.  
 
Zomaar een greep uit het aanbod dit seizoen is de korte cursus DJ les waar 
je als cursist leert muziek maken en mixen zoals Hardwell, Armin van 
Buuren en Tiësto. Ga voor meer informatie en/of het  aanmelden voor een 
korte cursus naar de website van Muziek- en Dansschool Amstelveen. 
 

 
Ouderkamer op woensdag 8 februari 
Op woensdag de 8e februari wordt er weer een ouderkamer bijeenkomst georganiseerd. De onderwerpen 
zullen apart bekend worden gemaakt op de bekende posters in de school en via de e-mail!  
 
 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël, directeur  
 

http://muziekschoolamstelveen.nl/aanbod-korte-cursussen/
http://muziekschoolamstelveen.nl/cursussen/toneelles-korte-cursus-9-12-jaar/
http://muziekschoolamstelveen.nl/cursussen/kidsdance-6-8-jaar/
http://muziekschoolamstelveen.nl/cursussen/kleuterdans-4-5-jr/
http://muziekschoolamstelveen.nl/cursussen/kinderrijk-muziekclub-7-10-jaar/
http://muziekschoolamstelveen.nl/cursussen/popbandklas-9-14-jaar/
http://muziekschoolamstelveen.nl/cursussen/dj-les-10-12-jaar/
http://muziekschoolamstelveen.nl/aanbod-korte-cursussen/

