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Belangrijke data 
datum activiteit groep 

26 juni Studiedag – alle kinderen VRIJ  1 – 8  

27 juni  PO Front  ACTIE:   SCHOOL EEN UUR LATER OPEN  1 – 8 (deur open om 9:35 uur) 

27 juni  Start project “Natuur”  Alle groepen in de Brede School 

29 juni  Rapport mee 1 t/m 7 

Week van 3 juli Ontwikkelingsgesprekken kinderen – ouders - leerkracht  

 

 
Brede School Omnibus in Actie ! 
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig 
zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In onze brief van afgelopen week 
hebben we al uitgelegd  waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u 
om uw steun en hulp. De enorme werkdruk en de lage salarissen 
hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten 
zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit 
heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan 
groeien. Daarom doet het team van Brede School Omnibus mee aan de landelijke actie.  
 

 
 
U kunt ons steunen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Deze actie wordt gesteund door het bestuur 
van onze Onderwijsgroep Amstelland, tevens door de andere schoolbesturen in Amstelveen en ook in honderden 
andere gemeentes. Wanneer u vragen hebt, komt dan s.v.p. vóór 27 juni naar de directie van de school.  
 
 

Vakanties en studiedagen in 2017 – 2018  
 

Herfstvakantie   23 t/m 27 oktober 

Studiedag 1  20 november 

Kerstvakantie  25 december t/m 5 januari  

Voorjaarsvakantie  26 februari t/m 2 maart  

Studiedag 2  9 maart  

Paasvakantie  30 maart t/m 2 april  

Koningsdag  27 april  

Meivakantie  30 april t/m 11 mei  (dit zijn 2 weken, inclusief Hemelvaart)  

Pinksteren  21 mei  

Studiedag 3  18 juni      

Zomervakantie  23 juli t/m 31 augustus 2018  

Dinsdag 27 juni: School open om 9:35 uur! 

U bent welkom om vóór deze tijd op het plein met ons te praten over de Actie!  

Let op s.v.p.: u heeft tot 9:35 uur zélf toezicht op uw kind(eren)!  

Daarna om 9:45 uur in alle groepen: START van het Natuurproject 

http://www.pofront.nl/
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Groepsindeling 2017 – 2018  
De Omnibus zit weer in de lift, het aantal kinderen dat op de school wordt aangemeld groeit en dat is 
goed nieuws. Om die reden steunt het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland de Omnibus door het 
mogelijk te maken dat we met extra formatie de groepen in 2017-2018 kunnen laten doorstromen als 
enkelvoudige groepen. Dat betekent dus kleine groepen, ons gemiddelde ligt op dit moment op 20 
kinderen per groep, terwijl dat landelijk 28 tot 30 of meer is.  
 
Zoals het er nu naar uitziet starten we op 4 september met de volgende indeling.  
 
Groep 1/2   Juf Annelies 
Groep 3 Juf Nynke (maandag, donderdag en vrijdag) en juf Jidske (dinsdag en woensdag)  
Groep 4 Juf Eefje (maandag, dinsdag en woensdag) en juf Tanja * (donderdag en vrijdag)  
Groep 5 Juf Inge (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag) en juf Ilse * (donderdag)  
Groep 6 Juf Lisette (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) en juf Ilse * (vrijdag)  
Groep 7 Juf Firdaouss  
Groep 8 Juf Leontien  
 
Juf Tanja is nog aan het herstellen. Wanneer dat herstelproces na de zomervakantie nog doorloopt, dan 
zorgen wij voor een vervangende bezetting in de groep. Juf Ilse zal na de zomervakantie zeker nog 
herstellend zijn en bovendien heeft zij dan voorlopig nog bevallingsverlof. Zoals het er nu naar uitziet zal 
juf Anneke haar taken in groep 5 en 6 overnemen.  
 
Ondersteunende taken 
Meester Micha   onderwijsassistent en techniek (maandag-, dinsdag- en donderdagochtend) 
Juf Ada   schoolassistent, administratief medewerker en TSO coördinator (ma-di-wo-do) 
Mohammed Baykari vrijwilliger voor klein onderhoud 
 
Intern begeleider 
Niesje van Mourik maandag, dinsdag en woensdag  
 

Tentoonstelling Kunst Dichtbij kreeg een vervolg!  
De tentoonstelling met de werken van alle kinderen (plus kunstwerkjes van de BSO De Stoel!) was zó 
geslaagd dat er nog een vervolg is gekomen. Daarbij hebben kinderen van alle groepen de werkstukken 
nog een keer goed bekeken en de kunstwerken die het best gelukt waren werden beloond met een 
prijsje. Op deze manier hebben alle kinderen ook nog geleerd om kritisch de werkstukken van hun 
medeleerlingen te observeren en te beoordelen.  

 
Natuurproject start dinsdag 27 juni (ná de actie)  
Juf Monique Karsten heeft samen met de andere leerkrachten een geweldig mooi natuurproject 
voorbereid, waar alle kinderen van Brede School Omnibus aan meewerken. Het start op dinsdag 27 juni 
en in de loop van de weken zult u de tentoonstelling in de hal en in de klassen zien groeien. De afsluiting 
is op de dag van het Eindfeest.  

 
Zomeractiviteiten  (ingezonden door Sportivun) 
Sportivun organiseert van 24 t/m 28 juli een multi-sport dagkamp voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en 7 
t/m 10 jaar. Tijdens het kamp zijn de kinderen van 9 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags bezig met 
sporten, spelen en lol trappen. Meer informatie http://www.sportkampenvansportivun.nl/amstelveen  
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël, directeur 

http://www.sportkampenvansportivun.nl/amstelveen

