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Belangrijke data 
datum activiteit groep 

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  

 
 

Sportdag op vrijdag 21 april – Ouders welkom! 
De kinderen van groep 4 t/m 8 worden om 8.30 uur op het HIC hockey veld verwacht bij hun eigen leerkracht. Daar 
zullen ze een sticker met hun naam ontvangen. Zorg voor sportieve kleding en schoenen. Een windjack is handig in 
geval van een kleine regenbui. Zonnebrand en extra water voor bij mooi weer. Een tussendoortje en drinken is ook 
handig. De oudervereniging zorgt voor wat drinken en iets lekkers. U bent van harte welkom om deze ochtend de 
kinderen te komen aanmoedigen! 
 
Om 12.00 uur zijn de spelen klaar en lopen de kinderen met hun leerkracht terug naar school, daar wordt aan groep 
5 t/m 8 een Koningslunch aangeboden. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 blijven dus deze pauze op school en in de 

middag is er een programma in de klas. Kinderen van groep 4, van wie de ouders aanwezig zijn, mogen direct 
vanaf het sportveld met hun ouders mee naar huis. Wel graag even afmelden bij juf Annelies.   
 
We zijn afhankelijk van het weer, daarom bekijken we 
donderdag de weersverwachting en nemen dan het 
besluit of de dag doorgaat. Via de mail wordt u op de 
hoogte gehouden of de sportdag wel of niet door 
gaat. Mocht deze onverhoopt niet doorgaan komen 
de leerlingen gewoon naar school.  
 
De sportdag begint dus voor de groepen 4 t/m 8 om 
8:30 uur op: Hockeyvereniging HIC: Escapade 7, 
Amstelveen.  
 
Groepen 1 t/m 3 hebben sportieve activiteiten rond 
de school.  

 
Kandidaat voor de medezeggenschapsraad Fred Mazer  
Voor de vacature van ouderlid in de medezeggenschapsraad heeft zich een kandidaat gemeld. Hieronder stelt hij 
zich aan u voor. Uiterlijk vrijdag 21 april kunnen kandidaten zich nog melden bij de directie of bij Edwin Kuilboer, de 
voorzitter van de MR (vader van Pip in groep 5). Wanneer er geen andere kandidaten komen, dan wordt Fred Mazer 
geacht te zijn gekozen.  
 

Beste ouders en leerkrachten, 
 
Onlangs heb ik aangegeven dat ik mijzelf graag kandidaat stel om plaats te nemen in de  
medezeggenschapsraad (MR) van de Omnibus.  
De MR is nauw betrokken bij de toekomst van de Omnibus en dus ook bij de toekomst van uw 
kind. Daarom is het belangrijk voor iedere ouder om te weten wie u vertegenwoordigt in de 
MR. Het leek mij daarom goed en leuk om mij in de Infobus kort te introduceren en mijn 
motivatie voor mijn kandidaatsteling toe te lichten.   
 

Mijn naam is Fred Mazer. Ik ben 50 jaar en ben getrouwd met Geeta. Samen hebben wij 3 kinderen. De twee 
oudsten hebben de Omnibus ondertussen ingeruild voor het voortgezet onderwijs maar mijn dochter Melissa zit 
met veel plezier op de Omnibus in Groep 2. In de afgelopen 20 jaar heb ik verschillende commerciële management 
functies vervuld binnen de ICT en Technische Dienstverlening.  
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Mijn favoriete tijdsbesteding naast mijn gezin is sport en mijn motor. Ik ben wekelijks meerdere keren in de 
sportschool te vinden en hou ik er nog steeds van af en toe een balletje te slaan (golf) alhoewel dat er wel een 
beetje bij in schiet door de hoeveelheid tijd die daar in gaat zitten.  
 
In de afgelopen paar jaar heb ik met veel waardering gekeken naar de veranderingen die de Omnibus heeft 
doorgevoerd om de school en het onderwijs voor onze kinderen te verbeteren. Uit eigen ervaring weet ik dat het 
veel durf, inzet en energie vraagt om veranderingen door te voeren. Ik ben er van overtuigd dat de ingeslagen weg 
fantastische verbeteringen heeft opgeleverd voor onze kinderen. 
 
Mijn motivatie voor mijn kandidaatstelling is dat ik het persoonlijk geweldig zou vinden om in de komende jaren 
mijn steentje bij te mogen dragen aan deze positieve en toekomstige ontwikkelingen van de Omnibus. Ik hoop dat 
ik met mijn kennis en ervaring die ik meeneem vanuit het bedrijfsleven hieraan een belangrijke bijdrage kan 
leveren. Het is voor mij een vanzelfsprekendheid dat ik bij een verkiezing open zal staan voor de mening van u als 
ouder en deze zal meenemen bij de invulling van de functie. Ik zou het leuk vinden als u mijn kandidaatstelling voor 
de MR ondersteunt. 

Ik realiseer me dat deze korte introductie slechts een beperkt beeld geeft van wie Fred Mazer is. Maar ik ben bijna 
dagelijks om het schoolplein te vinden als ik Melissa naar school breng. Ik zou het leuk vinden om meer ouders te 
leren kennen, dus schroom niet en spreek mij aan….. Ook op maandagmorgen……..  

Met vriendelijke groet, 

Fred Mazer 

 
Inge van den Poll – onze nieuwe collega in groep 5 
Op maandag 1 mei, direct na de april-vakantie start juf Inge van den Poll in groep 5. Ze heeft vorige week 
vrijdag al één dag gewerkt en dat was een plezierige start voor de groep én voor juf Inge met onder andere 
’s middags het eerste bezoek aan de schooltuinen.  Wij wensen juf Inge veel werkplezier en goede 
resultaten met groep 5. Hieronder stelt zij zich op een creatieve manier aan u voor.  
 
Hallo, ik ben Inge van den Poll en ik stel me graag aan u voor. De 
karaktereigenschappen van mij als mens en als leerkracht wil ik 
graag met u delen aan de hand van het recept van mijn zelfgemaakte 
'Hutspot'.  
 
De ingrediënten die in dit gerecht gaan, zijn samen een voortreffelijke 
combinatie van leven, leren en liefde. Ten eerste kijk je overal onder, 
tussen en achter. Als je iets moois hebt gevonden, dan doe je dat in een 
pan. Vervolgens begin je te roeren met een spatel liefde, voeg al roerend 
wat interesse, een snufje geduld en kennis naar smaak toe.  
 
Zet het vuur niet te hoog en zeker niet te laag. Het moet precies goed zijn, voor het gewenste resultaat. 
Doe het deksel op de pan, maar sluit deze niet helemaal af. Let er bij het serveren op dat je duidelijk vertelt 
hoe en wat je precies hebt gedaan. Leef en leer smakelijk! 
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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.  

 
 
Paasontbijt groot succes 
Vanmorgen werd in alle groepen genoten van het 
Paasontbijt. Kijk naar deze foto die in groep 4 is genomen 
en dan kunnen we oprecht zeggen: Vrolijk Pasen!  
 
Wij bedanken de Oudervereniging, die het ontbijt heeft 
verzorgd. De kinderen genieten van het samen ontbijten. 

 
 

Veel belangstelling voor de ouderkamer  
 
De ouderkamerbijeenkomst van 12 april ging 
over levensreddende hulp. De heer Chris 
Snabilie gaf op deskundige wijze uitleg en ook  
instructie over 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!  
 

 
 

Ronde Hoeploop – inschrijven nog mogelijk  (herhaling) 
Zondag 14 mei 2017 (Moederdag) doet Onderwijsgroep Amstelland mee aan de Ronde Hoeploop in 
Ouderkerk aan de Amstel.  
 
Wij nodigen alle leerlingen van goep 5 t/m 8  binnen de Onderwijsgroep Amstelland uit om voor het goede 
doel 2 km 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.detypedocente.nl/
http://www.palsouthafrica.com/
https://docs.google.com/forms/d/1QKJvPoTv2Lih790GlFvlwv9zVGVixss22rl_sic6y88/

