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Belangrijke data 
datum activiteit groep 

3 mei Zing ‘es  3, 5 en 7 

9 mei Schoolreis bovenbouw Survival Almere 5, 6, 7  

11 mei Schoolreis onderbouw Linnaeushof 1/2 , 3 en 4  

16 mei Cobra museum rondleiding en workshop 7 

17 mei  Zing ‘es 3, 5 en 7  

18 mei Schoolfotograaf  1 t/m 8  

22 mei GEEN  Open Podium (i.v.m. excursies en voorstellingen)  

22 mei Poppentheater op BS Omnibus 1, 2 en 3  

22 mei  Nemo techniekmuseum bezoek en workshop 6 

22 mei Stopera theatrale rondleiding en workshop 5 

23 mei Bibliotheek Amstelveen “Brug naar de Bieb” 8 

23 mei Vergadering Oudervereniging   

25 en 26 mei Hemelvaart-vakantie, alle kinderen VRIJ 1 t/m 8  

 

 
Brede School Omnibus – dialoog met de omgeving  

Op onze school zijn we mede dankzij de samenwerking met de Rabobank en de 
Gemeente Amstelveen in staat om onze kinderen kennis te laten maken met veel 
aspecten van het leven naast taal en rekenen.  
 
We zijn momenteel bezig met een lessenserie in samenwerking met de stichting 
Taalvorming onder het motto Kunst Dichtbij. Kunst en taal worden hierbij in 
verbinding gebracht en de resultaten daarvan kunt u eind mei bewonderen op de 
tentoonstelling die op 31 mei in de school zal worden geopend door mevrouw 
Maaike Veeningen, de wethouder van Onderwijs en Jeugd in Amstelveen.  

 
Voor alle leeftijden zijn er excursies geregeld naar diverse interessante 
bestemmingen en voor de jongsten komt het Poppentheater Amstelveen een 
voorstelling in de school verzorgen.  

 
 
Groepen gaan Nemo, naar de Stopera in Amsterdam, naar het 
Cobra museum en nog veel meer.  

 
 
 
Muziek in Brede School Omnibus  
Naast de muzikale activiteiten in de groepen en op het Open 
Podium werken we ook samen met het project Zing ‘es.  In de 
groepen 3, 5 en 7  worden op 3 dagen zang- rap en body-percussie 
lessen gegeven en dat gaat leiden naar een gezamenlijk concert 
in het Amstelveense Stadshart. Later volgt meer informatie 
sepecifiek voor de betreffende groepen.  
 
Gisteren hoorden we in groep 7 al het nummer “Haagse Rap”. 
Kinderen vinden het “super” en “gaaf”……  
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Van de Medezeggenschapsraad  
In de vorige Infobus heeft u de motivatie van Fred Mazer kunnen lezen. Hij heeft zich kandidaat gesteld 
voor de medezeggenschapsraad.  
 
Beste ouders, 
Volgend op de oproep aan ouders om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR) op onze school heeft een kandidaat zich gemeld voor de einddatum van 21 
april. Omdat er slechts één kandidaat is zullen er geen verkiezingen zijn. Fred Mazer heeft zich in de 
vorige nieuwsbrief al aan jullie voorgesteld. Fred zal met ingang van het nieuwe schooljaar de MR gaan 
versterken. Edwin Kuilboer zal dan na 6 jaar MR lidmaatschap terugtreden. John Guitjens is sinds begin 
dit schooljaar het andere ouderlid van de MR. 
  
Met vriendelijke groet, 
Edwin Kuilboer 
 

 
Verkeerscontroles rond de scholen  
Ter informatie hieronder het bericht van team Handhaving Openbare Ruimte 
 
Bij regelmatige controles hebben de politie en team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente 
Amstelveen-Aalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties rondom de scholen plaatsvinden. Van 
maandag 1 mei tot en met vrijdag 12 mei 2017 start team HOR in samenwerking met de betreffende wijkagent van 
de politie een actie waarbij gelet wordt op verkeershinder. Er zal, indien noodzakelijk, verbaliserend worden 
opgetreden. U kunt hierbij denken aan de volgende parkeersituaties waarop wordt gelet: 
• Dubbel parkeren; 
• Parkeren in stopverbod; 
• Parkeren op het trottoir; 
• Stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat; 
• Parkeren buiten de vakken in een woonerf; 
• Rijden tegen de verplichte rijrichting in. 
Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: team HOR van de 
gemeente Amstelveen-Aalsmeer op telefoonnummer: 020-5404911 
 

 
 
Vriendelijke groet,  
 
Frank Roël  
Directeur  


