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Belangrijke data 
datum activiteit groep 

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    naar 7 juni Bibliotheek Amstelveen “Brug naar de Bieb” 8  (verplaatst naar 7 juni) 

23 mei Vergadering Oudervereniging   

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

31 mei Opening tentoonstelling Kunst Dichtbij 1 t/m 5  

5 juni  Tweede Pinksterdag, alle kinderen VRIJ 1 t/m 8  

6 juni Groep 7 projectochtend Wereldoorlog II  7 

6 juni Start werkzaamheden Gymzaal dakrenovatie  

12 juni  Groep 8 projectochtend Wereldoorlog II 8 

 
 

Engels in alle groepen   
Engelse conversatie is een verplicht vak in de bovenbouw van de basisschool. Op Brede 
School Omnibus staat Engels al op het rooster van groep 1/2 en van groepen 7 en 8. Vanaf 
september geven we Engelse les in alle groepen. We gebruiken in de groepen 3 t/m 8 de 
methode Take it Easy en met behulp van de moderne technieken als het digibord kunnen 
we goede voorbeelden van taalgebruik en uitspraak laten horen. In het programma wordt 
gebruik gemaakt van de zogenoemde “native speakers”, dat zijn mensen die het Engels als 
moedertaal hebben geleerd (vertaling: geboren sprekers). Kinderen leren zo spelenderwijs 
een conversatie voeren in de Engelse taal.  

 
Personele zaken  
Juf Ilse van groep 7 heeft afgelopen weken niet voor de klas gestaan. Bij juf Ilse is na onderzoek een behandelbare 
vorm van borstkanker geconstateerd. De dokters hebben Ilse er van verzekerd dat de behandeling kan 
plaatsvinden in combinatie met de zwangerschap en Ilse heeft daar vertrouwen in. Juf Ilse zal nog wel regelmatig 
op school zijn om de overdracht te regelen. Juf Tanja zit in een periode van herstel  en heeft daar nu al haar 
energie voor nodig. Zij zal wel regelmatig op school zijn om contact te houden. Deze situatie zal zeker tot aan de 
zomervakantie bestaan. De vervanging is geregeld.      

Wij wensen Ilse en Tanja sterkte en succes met het verdere verloop. Wanneer u een persoonlijke boodschap hebt 
voor Ilse of Tanja, dan kunt u die aan juf Ada geven. Zij regelt dan de bezorging.  

Welkom juf Firdaouss  
Op dinsdag 6 juni start een nieuwe collega op Brede School Omnibus. Zij vervangt juf Ilse in groep 7 van maandag 
t/m vrijdag en op vrijdag staat zij in groep 6. Wij wensen juf Firdaouss heel veel succes en werkplezier op onze school.  
Hieronder stelt zij zich aan u voor …  
 

Hallo allemaal, 
 
Via deze weg wil ik me graag even voorstellen. Mijn naam is Firdaouss Hajji en ik ben 25 
jaartjes jong. Met heel veel plezier sta ik nu ruim twee jaar voor de klas. 
 
Plezier is voor mij een belangrijk onderdeel van het leven, maar ook zeker van het leren. 
Kinderen moeten het naar hun zin hebben op school en het gevoel krijgen dat ze mogen zijn 
wie ze zijn. Leren bestaat niet alleen uit rekenen en taal, maar ook uit het leren kennen van 
jezelf en de wereld om je heen. Een wijde blik op het leven verruimt immers het denken.  
 
Mijn motto is: ‘Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen’. 



 INFOBUS      18 mei 2017 

 

2 

 

 
 

Uitslag van de Kangoeroewedstrijd bekend! 
Wat hebben we veel goede rekenaars op onze school! Met trots maken we bekend welke drie leerlingen bij de 
Kangoeroewedstrijd de drie allerhoogste 3 scores hebben gehaald. De gewonnen prijzen zijn verdeeld over de 
groepen die mee hebben gedaan, zodat alle kinderen daar weer plezier aan kunnen beleven.  

Op plaats 1 staat met een percentage goede 
antwoorden van 91% Riku uit groep 5. Op de 2e 
plek staat Mieke uit groep7 met 89% en als 
derde Lya uit groep 4, zij heeft 88% goed. Alle 
deelnemers: gefeliciteerd! 

 
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 de islamitische Ramadan.   
 
Betekenis van Ramadan 
Volgens de Islamitische kalender is Ramadan de negende maand van het jaar. Het is de maand waarin er tussen 
zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Na deze maand van vasten vindt het Suikerfeest plaats.  
 
Waarom wordt er gevast?  
Er zijn voor moslims vijf redenen om te vasten: het is een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan 
God, het is een van de vijf zuilen van de islam en het vasten is dus ook verplicht. Het vasten zorgt voor zelfdiscipline, 
het laat je voelen hoe het is om honger te hebben en het is een manier om aan je zwakheden te werken en je lichaam 
te beheersen.  
 
Wat is eigenlijk vasten?  
Het vasten houdt in dat er tussen zonsopgang en zonsondergang 
niet wordt gegeten, gedronken en gerookt. Daarnaast onthoudt 
men zich ook van geslachtsgemeenschap. Vasten is niet voor 
iedereen verplicht. Zieken, zwangere vrouwen, vrouwen tijdens de 
menstruatie, soldaten in gebieden waar oorlog heerst, jonge 
kinderen, reizigers en andere waarvoor het vasten een mogelijke 
bedreiging is worden uitgezonderd van het vasten.  
 
Vaststelling Ramadan 
De vaststelling van de startdatum van Ramadan is niet simpel. De maand Ramadan begint wanneer de maan op de 
vooravond van de eerste dag van de maand wordt waargenomen. Veel landen houden vast aan het belang van het 
visueel waarnemen van de maan. Andere landen gebruiken een rekenmethode waardoor ze al ver van te voren 

weten wanneer de maan te zien zal zijn. Dit is gemakkelijker omdat de 
mensen dan rekening kunnen houden met Ramadan. Dit jaar begint 
Ramadan waarschijnlijk  op 27 mei. 
 
Suikerfeest  
Het einde van de Ramadan wordt gevierd met het Suikerfeest. Mensen 
komen bij elkaar, gasten worden uitgenodigd, het voedsel wordt met elkaar 
gedeeld en gezamenlijk wordt genoten van heerlijke hapjes en goede 
maaltijden!  

 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël  


