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Belangrijke data 
 

datum activiteit groep 

16 maart  Rapport mee naar huis  Alle 

20 – 23 maart Rapportgesprekken  

22 Open Podium  Vlindertjes, 3, 5 en 7 

23 Groep 2 “Natuurlijk naar de bieb” in de bibliotheek 2 

28 Groep 4 “Dat zoeken we op”  in de bibliotheek 4 

6 maart  
Yara (groep 8, voorleeskampioen Omnibus) naar 
regiowedstrijd 

8 

 

 
Kledingmarkt op woensdag 15 februari  brengt € 79,30 op! 
De traditionele kledingmarkt van de Omnibus werd georganiseerd op woensdag 15 februari in de 
speelzaal. Er waren veel ouders die belangstelling hadden. Er is zelfs een knuffeltje verkocht aan een klein 
meisje dat met haar ouders op school was voor een rondleiding en 
introductiegesprek  
 
Alle vrijwilligers: hartelijk dank voor de organisatie! Van de opbrengst 
(samen met de opbrengst van de Bag2School kledinginzamelingsactie) 
zijn inmiddels al  nieuwe buitenspelmaterialen gekocht.  
 
Goed voor de beweging en ook op deze manier zorgen we weer samen 
met u als ouders voor een Gezonde School. Dank voor uw bezoek en 
uw bijdrage. 
 
 

Uitbreiding van de schoolbibliotheek - bestellingen gedaan!  
Voorlezen aan kinderen en ze zelf laten lezen in aantrekkelijke en goede boeken vergroot de 
woordenschat en verbetert daardoor de resultaten van meerdere leervakken. Van de subsidie die door 
stichting Sempeduca in Amstelveen is toegekend aan de Omnibus, kunnen we twee nieuwe boeken-
bakken op wieltjes bestellen (dat maakt het extra aantrekkelijk voor de jongste kinderen om boeken te 
kiezen) en de bibliotheek ook uitbreiden met naar schatting 120 nieuwe boeken.  
 
 

Rapportgesprekken 
“Ouders zijn de grootste deskundigen wat betreft hun eigen kind”. Dat is niet zomaar een uitspraak, we 
willen echt van u weten hoe u uw eigen kind ziet, zodat wij beter in staat zijn om uw kind te geven wat 
het nodig heeft.  
 
Daarom nodigen we u van harte uit voor de nieuwe ronde oudergesprekken naar aanleiding van de 
rapporten die op 16 maart zullen worden meegegeven. Het is belangrijk dat u komt!  
 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël, directeur 


