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Belangrijke data 
 

datum activiteit groep 

30 januari Voorlezen voor peuters en kleuters Konijntjes, Vlindertjes en 1/2  

31 januari  Voorlezen voor groepen 3 – 4 - 5 3, 4 en 5 

1 februari  Voorlezen en Poëzie voor groepen 6- 7 - 8 6, 7 en 8 

2 februari School on Wheels (kennismaken met invalidensport) 8 

2 februari  Burgemeester Van ’t Veld komt voorlezen  4, 5, 6, 7  

8 februari  Ouderkamer van 9:00 tot 10:00  Alle ouders  

9 februari Medezeggenschapsraad   

13 februari  Open Podium  Konijntjes, 1/2, 4, 6 en 8 

16 februari Groep 3 biblotheekles 
Groepen 4 en 6 naar kunstproject (bericht volgt)  

3 
4, 6 

16 februari Yara (groep 8, voorleeskampioen Omnibus) naar 
regiowedstrijd 

 

 
 

Omnibus scoort goed bij de inspectie! 
Zoals bekend was gisteren, donderdag de 26e januari, inspectiedag op de Omnibus. We hebben een 
voldoende beoordeling gekregen van de beide inspecteurs. De inspecteurs hebben tijdens de lesbezoeken 
vastgesteld dat onze kinderen een prima werkhouding laten zien (Taakgerichtheid) en ook tijdens de 
uitleg goed meedoen en meedenken (Betrokkenheid op het eigen leren). Die twee onderdelen werden 
met een 4 beoordeeld (dat is de hoogste score die je kunt behalen)! De inspecteurs waren van oordeel 
dat we op die punten zelfs een voorbeeld zijn voor andere scholen.  
 
De inspecteur had overdag ook een gesprek met een groepje van zes kinderen uit de bovenbouw. De 
terugkoppeling was dat de kinderen graag naar school gaan en van mening zijn dat in de afgelopen jaren 
de sfeer is verbeterd en het pesten is verminderd. We moeten daar wel blijvend aandacht aan blijven 
besteden om ook het verborgen plagen en pesten goed te kunnen aanpakken.  
 
De tweede inspecteur had tegelijkertijd een gesprek met zes ouders. De ouders hebben aangegeven dat 
zij tevreden zijn en zich het laatste jaar steeds meer betrokken voelen bij de leerontwikkeling van hun 
kinderen. Er is wel aandacht gevraagd voor een goede dosering van het huiswerk, zodat er thuis ook tijd 
en aandacht kan zijn voor de gewone huiselijk gezinsactiviteiten. Dat pakken we natuurlijk op in het 
teamoverleg.  
 
Het inspectierapport verschijnt over enkele weken en zal dan ook worden gepubliceerd op de website van 
de inspectie. Wij houden u op de hoogte!  
 
Dank voor uw betrokkenheid bij het verbeterproces. Op Brede School Omnibus doen we het echt samen 
en dat komt de kansen van uw kinderen ten goede.  
 
 

BSO en Kindcentrum de Stoel ook goed beoordeeld 
In de afgelopen weken en toevallig ook gisteren overdag was er inspectie door de GGD van Kindcentrum 
De Stoel en van de buitenschoolse opvang Stoelbus. Ook die inspecties zijn uitstekend verlopen. Dat 
betekent dat alle activiteiten binnen onze Brede School Omnibus voldoen aan de criteria die daarvoor zijn 
gesteld. We zijn trots, vieren een feestje en gaan daarna direct door met de verdere ontwikkeling van 
opvang en onderwijs.  Het kan altijd beter!  
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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 naar Bag 2 School 
Er was een record hoeveelheid kleding ingezameld, wel 455 kilogram! We laten u nog weten hoeveel geld 
dat dan heeft opgeleverd. De opbrengst komt ten goede aan de kinderen, dát staat vast.  

 
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! 

 
Onze voorleeskampioen! 
Alweer een aantal weken geleden hebben we op school een voorleeswedstrijd gehad. Dit was de eerste 
ronde van de nationale voorleeswedstrijd. Onze kampioen van 
dit schooljaar is Yara uit groep 8. Zij zal nu gaan ‘strijden’ tegen 
de voorleeskampioenen van andere Amstelveense basisscholen. 
Dit zal plaatsvinden op maandag 27 februari.  
 
We wensen Yara heel veel succes!!! 
 

De nationale voorleesdagen 2017 zijn begonnen!  
Een periode waarin extra aandacht wordt besteed aan het voorlezen, aan boeken in allerlei soorten, aan 
verhalen en poëzie geschreven door auteurs maar ook geschreven door de kinderen zelf. 
In de week van 30 januari krijgen we bezoek van Herma. Zij zal met behulp van een verteltheatertje de 
jongste kinderen een mooi verhaal presenteren. Marga Vogel zal de kinderen van groep 3 t/m 5 

meenemen naar de wereld van de sprookjes 
en Ine Koolbergen komt in de groepen 6 t/m 8 
om met de kinderen aan de slag te gaan met 
poëzie.  
We sluiten deze dagen heel bijzonder af met 
een bezoek van de burgemeester van 
Amstelveen Mirjam van ’t Veld. Zij zal de 
kinderen van groep 4 t/m 7 voor gaan lezen.  

 
 
Het wordt een geweldige week vol boeken en verhalen! We hopen ook op deze manier het leesplezier 
van de kinderen nog groter te maken. 
 
Ter herinnering: heeft uw kind nog geen bibliotheekpas? U kunt samen met uw kind(eren) gratis een pas 
halen bij de bibliotheek op het Stadshart. Wanneer u de school noemt waar uw kind op zit, krijgt uw 
kind een gratis lidmaatschap.  
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël, directeur 
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