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Belangrijke data 
 

datum activiteit groep 

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 

 

 
Rapport inspectie gepubliceerd 
Het positieve rapport van de onderwijsinspectie is inmiddels officieel vastgesteld en gepubliceerd op 
www.onderwijsinspectie.nl. Wij zullen het complete rapport ook op www.bredeschool-omnibus.nl, de 
website van de school, publiceren. Wij zijn, samen met ons bestuur, zeer tevreden met het rapport en zijn 
trots op de beoordelingen “goed” op Betrokkenheid van leerlingen en Taakgerichtheid. Eenvoudig 
vertaald: de kinderen van de Omnibus willen graag leren! De inspectie zegt hiermee dat wij een voorbeeld 
zijn voor andere scholen. De inspectie had al eerder als “goed” beoordeeld de respectvolle wijze waarop 
kinderen  en volwassenen op de Omnibus met elkaar omgaan. “ … ondersteunend voor het leerklimaat” 
stellen ze vast. De aanbevelingen omtrent analyse van de resultaten nemen we ter harte, het kan 
natuurlijk altijd beter.  
 
Wij vertrouwen dat u als ouders ook vrolijk wordt van deze berichten en dat u dat goede nieuws ook aan 
andere ouders in de buurt zult doorgeven. Dan wordt u ambassadeur van Brede School Omnibus en zó 
ontstaat er dan weer gezonde en positieve belangstelling voor onze mooie school. U bent als ouders een 
belangrijke schakel in de positieve beeldvorming rond Brede School Omnibus.  
 
 

Groepen 4 en 5 winnen prijs op Techniektoernooi Noord-Holland 
Op donderdag 16 maart werd voor de 9e keer dit toernooi georganiseerd in de Hogeschool van Alkmaar. 
Brede School Omnibus deed voor de tweede keer mee en heeft wéér een prijs gewonnen. Met trots 
presenteerde groep 4  “De “Wolkenkrabber” en groep 5 “De “Graaiende Arm”.  
 
Dat heeft ons de Creativiteitsprijs 2017 opgeleverd. De jury bestaat uit echte professoren, die heel goed 
kijken naar het ontwerp, naar de aanpakstrategie en naar de uitvoering.  
 

Techniekonderwijs is volop in 
ontwikkeling op onze school. 
Meester Micha geeft regelmatig 
les in alle groepen.  
 
De vaardigheden van de 21e 
eeuw: ontwerpen, construeren, 
plannen én samenwerken 
worden op deze manier verder 
ontwikkeld.  
 
Gefeliciteerd groep 4 en 5! Meer 
foto’s zijn te zien op de klassen-
pagina’s op de school-site: www.bredeschool-omnibus.nl 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.bredeschool-omnibus.nl/
http://www.bredeschool-omnibus.nl/
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Groep 5 – personele bezetting  
Juf Melissa heeft besloten om haar loopbaan voort te zetten in het vakgebied waarin zij het eerst is 
afgestudeerd. Zij gaat vanaf 1 april werken bij de Rijksoverheid als juridisch adviseur. Dat betekent dat zij 
Brede School Omnibus gaat verlaten. De ouders van groep 5 zijn met een brief geïnformeerd.  
 
Wij hebben als opvolgster juf Inge van den Poll gevonden, een nieuwe leerkracht voor de Omnibus en 
voor onze stichting. Juf Inge heeft veel ervaring en is bijzonder enthousiast om op onze school te komen 
werken. Zij kan beginnen op maandag 1 mei (ná de aprilvakantie). In de tussenperiode krijgt groep 5 les 
van juf Eefje en juf Anneke.  
 
Wij wensen juf Melissa heel veel succes met haar nieuwe werk!  
 
 

Brede School Omnibus – een school met veel culturen en religies 
De beste manier om op onze school respect te stimuleren voor de verschillen tussen de kinderen en hun 
culturele en religieuze achtergronden is het delen van kennis. Onder dit hoofdstukje zullen we regelmatig 
informatie geven over de achtergrond van bijvoorbeeld de verschillende feesten en gewoontes. In deze 
Infobus vertellen we iets over de achtergrond van het paasfeest. Later zullen wij bijvoorbeeld aandacht 
besteden aan de ramadan, het suikerfeest en andere religieuze en culturele aspecten.   
 
Wat vieren we eigenlijk met Palmpasen en Pasen? Wat betekent het?  
Palmpasen wordt de week voor Pasen gevierd. Deze traditie vindt in Nederland zijn oorsprong  in de 9e 
eeuw. Op  Palmzondag wordt in de kerk  het verhaal verteld van Jezus die op een ezel de stad Jeruzalem 
binnenkwam. De mensen vereerden hem en zwaaiden met palmtakken om hem te verwelkomen.  
 
De donderdag erna is het witte donderdag.  Op deze dag wordt het verhaal verteld dat 
Jezus voor het laatst met zijn vrienden aan tafel zat. Tijdens dit laatste avondmaal deelde 
hij brood en wijn met zijn vrienden.  De dag daarna is het Goede Vrijdag. Op deze dag 
wordt het verhaal verteld dat  Jezus verraden wordt en opgepakt wordt door de Romeinse 
soldaten. De heersers in die tijd merkten dat de bevolking erg veel interesse had voor 
Jezus. Zij waren bang dat Jezus meer macht zou krijgen dan zij en daarom wilden ze van 
hem af. Terwijl Jezus meegenomen werd, liep Petrus, één van zijn vrienden, achter hem 
aan. Hij riep naar Jezus dat hij hem altijd zou blijven steunen.  

 
 
Jezus zei daarop dat dat niet waar was. ‘Je zult drie keer zeggen dat je mij niet kent. 
Na de derde keer hoor je een haan kraaien’. Bang dat hij ook opgepakt zou worden, 
loog Petrus inderdaad drie keer toen mensen hem vroegen of hij niet bij Jezus 
hoorde. De haan kraaide. En daar komt het broodhaantje vandaan boven op de 
palmpaasstok. Die avond is Jezus  gekruisigd.  
 

 
Twee dagen later is het Pasen. Voor velen het feest van nieuw leven, lente, eieren zoeken, de paashaas. 
In de kerk wordt   het feest  gevierd van nieuw leven, omdat op deze dag volgens het verhaal Jezus 
opgestaan is uit de dood. 
 
Dit zijn allemaal verhalen waar je wel of niet mee bent opgevoed, verhalen die je wel of niet mee wilt 
nemen in je leven. Verhalen vol van symboliek waarbij de belangrijkste boodschap  is; we beginnen 
opnieuw. De donkere dagen laten we letterlijk en figuurlijk achter ons. De natuur neemt ons mee in het 
wonder van het nieuwe leven, een nieuw begin.   
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Ren mee met Onderwijsgroep Amstelland voor het goede doel!  
Zondag 14 mei 2017 (Moederdag) doet Onderwijsgroep Amstelland mee aan de Ronde Hoeploop in 
Ouderkerk aan de Amstel. Als Onderwijsgroep Amstelland vinden wij gezondheid belangrijk en dit willen 
we graag combineren met de ontwikkeling van burgerschap.  
 
Wij nodigen alle leerlingen van goep 5 t/m 8  binnen 
de Onderwijsgroep Amstelland uit om voor het goede 
doel 2km te lopen. 
 
We lopen voor Stichting Play and Learn. Deze 
stichting heeft als doel het bevorderen van een 
speelse benadering van leren door kinderen, in en 
buiten officiële instellingen, in en buiten Nederland. 
Voor meer informatie: www.palsouthafrica.com  
 
Je inschrijfgeld is meteen de bijdrage voor het goede doel, maar meer mag natuurlijk ook. Heb je zin om 
mee te lopen en in te zetten voor het goede doel, schrijf je dan in via de onderstaande link. We hopen op 
zoveel mogelijk kinderen die mee doen. 
 
Klik hier om in te schrijven 
 
 

 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël, directeur 

http://www.palsouthafrica.com/
https://docs.google.com/forms/d/1QKJvPoTv2Lih790GlFvlwv9zVGVixss22rl_sic6y88/

