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Belangrijke data 
datum activiteit groep 

4 april Vergadering Oudervereniging  

7 april Palmpasen groep 1 t/m 4 zingen in Klaasje Zevenster 1-4 

12 april Ouderkamer van 9:00 tot 10:00  Alle 

13 april Paasontbijt  Alle 

14 april Goede Vrijdag, alle kinderen VRIJ  Alle 

17 april Tweede Paasdag, alle kinderen VRIJ Alle 

18 – 20 april Eindtoets in groep 8 8 

21 april Sportdag / Koningsspelen 1-8 

24 – 28 april Aprilvakantie, maandag 1 mei weer naar school  Alle  

 

 
Avondvierdaagse - maandag 15 t/m donderdag 18    door Annemiek van der Wielen   
 
,,Sportief, gezond, gezellig en vooral heel erg leuk!” 
 
De voorafgaande jaren is dit sportieve evenement altijd georganiseerd met school door Edwin Kuilboer.   
Vanaf dit jaar neem ik het stokje van Edwin over. Uiteraard een dankwoord voor Edwin en zijn vrouw 
Marijke, voor hun grote inzet, op allerlei gebied! Top!  
 
Even voorstellen: Annemiek van der Wielen, kortgezegd: hardwerkende, alleenstaande en 
trotse moeder van Xander en Gina uit groep 7.  Ik vind het fijn om betrokken te zijn en af 
en toe helpen, want dat maakt onze school zo leuk en uniek. Het is altijd gezellig om met 
schoolvriendjes en vriendinnetjes iets te ondernemen. Het schept een waardevolle 
saamhorigheid en de ervaring leert dat kids dat heel erg leuk vinden. En ouders ook! 
 
De wandelroutes zijn zeer gevarieerd en onderweg doen de Ouderkerkers enorm hun best er een geslaagd 
feestje van te maken, het leeft daar enorm. De plaatselijke middenstand deelt bijvoorbeeld appels uit, of 
iets anders. Op de laatste avond worden de wandelaars als echte helden onthaald, compleet met 
drumband en dan hangt bij iedereen in Ouderkerk zelfs de vlag uit! Het sfeertje is echt geweldig, en als U 

het nog niet heeft meegemaakt, dan nodigen 
wij u van harte uit mee te lopen!  Dit kan vanaf 
groep 3 en de echte fanaten kunnen in plaats 
van 5 zelfs 10 km lopen! De inschrijving is van 
maandag 3 april t/m donderdag 6 april, voor 
aanvang van school.   
 
U zult ons inschrijftafeltje in de hal vinden. 
Inschrijfgeld is 5 euro per kind, contant bij 
inschrijving te voldoen. Voor de veiligheid van 
de kinderen dient er bij ieder kind een 
begeleider mee te lopen.  

 

 
Hoe tevreden bent u?  En wat vinden de kinderen?  
De komende week geven wij u een vragenlijst. Eén per gezin. Met uw antwoorden krijgen we een beeld 
van alle zaken waar u tevreden over bent en ook over de aspecten van de school waar we nog 
verbeteringen moeten aanbrengen. Ook de kinderen van groepen 5 t/m 8 krijgen een vragenlijst, die ze 
in de klas gaan invullen.  



 INFOBUS      31 maart 2017 

 

2 

 

 
Wieltjesschoenen  
U kent ze wel, die leuke schoenen met ingebouwde wieltjes. Veel kinderen zijn er al heel handig mee, het 
is aardig om te zien en fijn om te doen, maar er kunnen ook gemakkelijk ongelukken gebeuren. Dat is de 
reden dat we in de school én tijdens de pauzes de wieltjes uit de schoenen willen hebben.  

 
Typecursus groep 6,7,8 – aanmelden nog mogelijk 
De typedocente heeft al een aantal aanmeldingen ontvangen van kinderen uit groepen 6, 7 en 8 die graag 
na schooltijd willen leren typen op een laptop van school. De inschrijving is nog open, dus u kunt uw zoon 
of dochter nog aanmelden. De cursus bestaat uit 10 klassikale lessen van 45 minuten (1 x per week) en 
het doel is blind leren typen met een snelheid van minimaal 120 aanslagen per minuut. De eerste 5 lessen 
worden alle letters behandeld en daarna wordt er snelheid opgebouwd. Op les 10 wordt het examen 
afgenomen. Meer informatie zie www.detypedocente.nl.  

 
Sportieve activiteiten in de april-vakantie  
Een sportieve en actieve meivakantie voor kinderen! Sportivun organiseert in de meivakantie van 24 t/m 
26 april een speciaal dagkamp in Amstelveen voor sportievelingen van 4 t/m 6 en 7 t/m 10 jaar. Het 
dagkamp duurt de hele dag van 9 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags. Tijdens de dag doen we allerlei 
verschillende sporten en spellen. Meer informatie over het multi-sport dagkamp kunt u vinden op 
www.sportkampenvansportivun.nl/amstelveen.  
 

 
Vacature Medezeggenschapsraad Ouderlid  
 
De MR zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe oudervertegenwoordiger.  
 
Wat is een medezeggenschapsraad? 
De medezeggenschapsraad overlegt met directie en schoolbestuur. Ouders hebben wettelijk recht op 
medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad 
te hebben. De MR van de Omnibus bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De medezeggenschapsraad 
heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht.  
 
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen - wel 
dat hij er serieus op moet reageren. Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan het 
schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen.  
 
Door het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig 
beleid maakt. 
 
Waar heeft de MR invloed op? 
Geldbesteding, gebouwengebruik en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, 
verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, profilering, verandering van 
klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ICT, veiligheid op school en bijvoorbeeld 
samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid moet het 
bestuur het advies vragen van de raad. 
 
Als u interesse heeft in een MR functie meldt u zich dan zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 21 april 
bij de schooldirecteur Frank Roël of bij de MR voorzitter Edwin Kuilboer. 
 

 

http://www.detypedocente.nl/
http://www.sportkampenvansportivun.nl/amstelveen
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Ouderkamer op woensdag 12 april van 9 tot 11 uur 
De ouderkamerbijeenkomst van 12 april gaat over levensreddende hulp. Er komt een deskundige 
instructie geven onder andere over het gebruik van een AED (automatische externe defibrillator).  
 
Op Brede School Omnibus beschikken wij over zo’n 
apparaat, dat is belangrijk om te weten! Alle 
belangstellende ouders zijn welkom. Bij grote 
belangstelling houden we de bijeenkomst in de 
speelzaal.  
 
 

Ren mee met Onderwijsgroep Amstelland voor het goede doel!    (herhaling) 
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/

