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Belangrijke data 
datum activiteit groep 

11 september Vergadering Oudervereniging  

11 september Verkeersactiviteit groep 5 5 

14 september Informatieavond van 19:00 tot 20:30 uur 1 – 8  

18 september Verkeersactiviteit groep 5 (deel 2)  5 

21 september Vergadering Medezeggenschapsraad   

25 september Open Podium (groepen nog te bepalen)  1-8 + Vlindertjes en Konijntjes 

26 september Voorlichting over Voortgezet Onderwijs 8 plus belangstellenden 5-6-7 

5 oktober Dag van de Leraar – Actiedag in het Primair Onderwijs  

11-12-13 oktober Kamp groep 8 in Stay-Okay Noordwijk 8 

 
 

Een goede start! 
Brede School Omnibus heeft een goede start gemaakt! Het gebouw is grondig aangepakt. Alle gevels zijn opnieuw 
gevoegd en gereinigd, onder de vloer is isolatie aangebracht en er is een nieuw spandoek gekomen. Zo stralen we 
uit wat we zijn: een veilige plek, waar kinderen van 0 tot 12 jaar opvang en onderwijs van hoge kwaliteit ontvangen.  
 

 
 
Leerlingen  
Op school zien we dat ook terug in een toename van het leerlingaantal. Het was goed om te kunnen starten met 
onze kleine groepen 3 en 4, want er zijn juist in die groepen nieuwe aanmeldingen gekomen. De belangstelling voor 
de kleutergroep neemt ook toe en daarom hebben we direct bij de start van het schooljaar de groep al gesplitst op 
maandag, dinsdag en donderdag. Op de woensdagochtend krijgen we in groep 1/2 ook nog een stagiaire, zodat alle 
kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun talenten.  
 
Modernisering 
De tablets voor de groepen 4 t/m 8 zijn aangekomen. De komende weken wordt alles gereed gemaakt voor gebruik. 
Dat betekent nog meer mogelijkheden voor directe feedback, maatwerk in de verwerking en verbetering van de 
analyse en van de resultaten. We zijn in de vakantie ook overgegaan op Parnassys, een nieuw administratiesysteem. 
Het doel is om de administratieve werkdruk te verminderen en tegelijk de kwaliteit van de communicatie te 
verbeteren.  
 

Informatieavond donderdag 19:00 uur  
Op donderdag 14 september van 19:00 tot 20:30 uur hebben we de informatieavond. We starten gezamenlijk in de 
speelzaal met nieuws van de school, van de Oudervereniging en van de Medezeggenschapsraad en daarna is er 
informatie in de klassen van uw kind. Het is belangrijk dat er van ieder gezin minstens één van de ouders naar deze 
avond komt.  
 
Op de Omnibus vinden we orde, rust en regelmaat belangrijk.  Daarom besteden we extra aandacht aan …  
 
Op tijd en in rust beginnen 
De school gaat open om 8:35 uur. We willen graag dat u met uw kind meegaat en in de klas kijkt waar de groep mee 
bezig is. Er is dan tijd voor een korte mededeling aan de leerkracht. U zegt dan vóór 8:45 weer gedag, want om 
precies 8:45 uur gaat de deur even dicht. Dichte deur? Ga dan eerst naar juf Ada (of naar de directie) om een briefje 
te halen. We zijn verplicht de te-laat meldingen te registreren, omdat het volgens de wet ongeoorloofd verzuim is.  
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Smartphones en andere mobiele apparatuur 
Het meenemen van een mobieltje uit veiligheidsoverwegingen is geen probleem. Uw kind kan 
dan even melden dat het veilig is aangekomen of na schooltijd contact hebben over spelen bij 
een vriend of vriendin. Prima! Soms maken we onder schooltijd ook gebruik van een 
smartphone voor lesdoeleinden. Verder zijn alle mobieltjes overdag uit! 
 
De regel voor overdag is:  
De mobieltjes gaan uit om 8:44 uur en mogen ná schooltijd weer worden ingeschakeld. Dus ook in de middagpauze 
zijn ze uit! We willen graag dat de kinderen spelen en bewegen! Mobieltjes mógen in bewaring worden gegeven aan 
de leerkracht. De school is echter NIET verantwoordelijk bij verlies, ontvreemding of diefstal.  
 
Wanneer een mobieltje onder schooltijd toch aan staat, wordt het apparaat 3 dagen lang bewaard door de directeur. 
Het kind mag dan met een van de ouders langskomen om het weer op te halen. Voor een gezond gebruik van de 
nieuwe media starten we dit jaar met een serie lessen in Mediawijsheid.  
 

Gezonde school en traktatiebeleid!       ideeën  op  http://www.gezondtrakteren.nl  
Bij onze profilering als Gezonde School hoort een gezond traktatiebeleid. We willen graag alle verjaardagen vieren 
en we houden het gezond! Daarom de volgende afspraken voor de traktaties: 
  
a. traktaties zijn klein en bestaan uit gezonde componenten (voorkeur fruit)  
b. de gezonde traktaties worden in de klas overdag uitgedeeld en genuttigd 
c. de andere traktaties worden eind van de dag uitgedeeld en gaan mee naar huis  
d. géén chocolade of taart voor de leraren (die willen we ook gezond houden)  
e. kinderen mogen met de verjaardagskaart langs juf Ada en Niesje en meester Frank 
 

Snuffelen in de schoolbibliotheek! 
Leesplezier is een van de speerpunten van Brede School Omnibus. Daarom hebben we een grote schoolbibliotheek 
met veel keuze uit lees-, prenten- en informatieboeken. Voor ouders en kinderen van de groepen 1 t/m 8 is de 
catalogus van onze schoolbieb via internet toegankelijk. Zo kunt je thuis al bekijken welke boeken je wilt lenen 
voor bijvoorbeeld het maken van een werkstuk.  
 
Op  www.debibliotheekamtelland.nl/schoolwise/omnibus krijg je toegang tot de schoolcatalogus. Je kunt ook 
zien welke boeken over een bepaald onderwerp in de openbare bibliotheek in het Stadshart beschikbaar zijn.  
 

Kunst Dichtbij Plus!    Nieuw  Samenwerking met de Kunstuitleen Amstelveen.   
Het succesvolle project Kunst Dichtbij krijgt een vervolg. We gaan de lessen koppelen aan de thema’s van 
Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en Techniek. Daarnaast werken we samen met de Amstelveense 
Kunstuitleen in het Stadshart. Iedere periode van ca. 6 weken is er een andere klas aan de beurt om een bijzonder 
kunstwerk uit te kiezen, dat in de hal wordt tentoongesteld. De klassen krijgen dan verschillende opdrachten. 
Steeds iets nieuws!  Een delegatie uit groep 8 heeft de eer om het eerste kunstwerk te gaan kiezen, samen met juf 
Annelies, onze Kunst- en Cultuurcoördinator.  
 

Onderwijsgroep Amstelland steunt de Kika Run 
Beste kinderen, 
Op 1 oktober wordt in het Amsterdamse Bos de Kikarun gelopen. Onze school en de Onderwijsgroep Amstelland 
ondersteunen deze sponsorloop van harte. Als je meedoet aan de Kidsrun dan kun je KIKA helpen, een Stichting die 
hard werkt om het leven van jonge kankerpatiëntjes te verbeteren. Je inschrijfgeld komt ten goede aan onderzoek 
naar kinderkanker. Wij hopen dat heel veel kinderen van onze scholen mee gaan lopen. Je doet toch ook mee?  
1. Ga naar de inschrijfpagina. 
2. Kies voor locatie Amsterdam en selecteer de afstand die jij wilt lopen. 
3. Vul jouw persoonlijke gegevens in. 
4. Kies voor "Ik wil mij toevoegen aan een bestaand team" en selecteer Onderwijsgroep Amstelland. 
5. Vul de aanvullende gegevens in, kies jouw betaalmethode en schrijf je in. 
 

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.debibliotheekamtelland.nl/schoolwise/omnibus
http://email.runforkika.nl/c/eJxVz0uOgzAMBuDThB0ob8iCBRXDbs6AAnFp2jxQAuX6k45mM7JlyZ8Xv2x6CkIIXtmeYtLiUoRxzlkjiWzocBs7jNVAhcST-EIcpzPcY3rZl26Cqx69IRLgLklLOcOactDtqrABpSTFkonqrZPVi4Pco_aGKM0Qjtlr62ZryorYUCZR9XfNuo5h9bF2rFz_OI799zqVvq6r-RddzESoPQBi03n4OcczrWUZfUZUfmTVftd2C8UWk95k-XMPxp6-aFyr1O_NBTmDs2Er78VgIF32mbcUYdc-H-CcDqYk_gDIXVzM
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Verkeersles in groep 5  
Op maandag 11 september is er een praktijkles verkeer voor groep 5 en dat 
krijgt een vervolg op maandag 18 september.  
 
De les van 11 september wordt buiten gegeven. Het onderwerp is oversteken 
op een zebrapad!  
 
 
 
 
 

 
 

Dansexpressie met Humpie Dancing – dinsdag na schooltijd groepen 1-4 
Op dinsdag 19 september om 15:30 uur start Humpie Dancing Dansexpressie 
lessen voor de groepen 1 t/m 4 op de Brede school Omnibus. Aanmelden kan tot 
vrijdag 15 september via het inschrijfformulier (te vinden in de klas). Een danser 
uit zijn gevoelens en het verhaal met mooie ronde of heel abstracte bewegingen. 
De muziek heeft hierin een bepalende rol. Dansexpressie vergroot de 
bewegingen van het woord of de handeling. Het geeft veel ruimte voor 
creativiteit en uiting. Door het gebruik van veelal instrumentale muziek 
stimuleert dit het ritmisch gevoel. Er wordt ook veel gezongen. Het kost € 16,= 
voor totaal 8 lessen.  
 
Peggy Reiziger van Humpie Dancing maakt de verbinding door de kinderen mee te nemen in hun gevoel. De kinderen 
zullen kennismaken met en zich ontwikkelen in hun eigen expressie. Met een heleboel plezier, fantasie, respect en 
niet te vergeten de muziek.  http://www.humpiedancing.nl/danslessen-2/ 

 

Taallessen Nederlands voor ouders   Learn how to speak Dutch with Rubia Stella 
Being able to speak Dutch is important to 
communicate with teachers about your 
child. The Omnibus school wants to help 
and support you with this. Every Monday 
it is possible to practice your Dutch 
accompanied by teacher: Rubia Stella 
from 14:15 till 15:15.  
 
Further information after the summer holidays.  
Costs: 4 lessons for € 25,= including materials  
 

Nederlands spreken is van belang om met de 
leerkrachten over uw kind te kunnen praten. De 
Omnibus wil u daarbij ondersteunen. Iedere 
maandag is er gelegenheid om het Nederlands te 
oefenen, begeleid door een lerares: Rubia Stella 
van 14:15 tot 15:15 uur.  
 

Informatie na de zomervakantie. De eigen bijdrage 
is € 25,= voor de eerste 4 lessen (inclusief de 
materialen)  

 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël 
  

    Creatieve workshops zie pagina 4  

http://www.humpiedancing.nl/danslessen-2/
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Creatieve workshops bij juf Monique thuis  
 
 

MaaK workshops  

e i g e n z i n n i g  k u n s t z i n n i g 
 

Wil je op jouw eigen manier kennis maken met je creativiteit? 
Ben je tussen de 8 en 14 jaar? Dan zijn deze eigenwijze workshops vast iets voor jou. 

 
We werken samen aan jouw creatieve proces. Ik leer je de technieken, jij mag bepalen hoe je het 
vormgeeft. Denk aan gutsen en afdrukken, werken met karton en papier, tekenen met pen en inkt, 
schilderen als een kunstenaar en letters en collages. 
 
 

Seizoen 2017/2018 
De workshops zijn op woensdag en duren zes weken. We 
beginnen om kwart over één en eindigen om drie uur. 
  
workshop één: “Minitheater” 
start 13 september t/m 18 oktober  
 
workshop twee: “Schilderen als een kunstenaar” 
start 1 november t/m 13 december (6 december valt uit)  
 
workshop drie: “Papier-maché” 
start op 10 januari t/m 14 februari 
 
workshop vier:  “Gutsen en afdrukken” 
start 7 maart t/m 11 april 
 
workshop vijf: “Collage en letters” 
start op 9 mei t/m 13 juni  
  
Kosten:  € 60,= per workshop, inclusief materiaal. Bij 
inschrijving voor alle vijf de workshops betaal je € 280,-. 

 
 

Opgeven kan via mail. Vermeld je naam en je voorkeur voor een workshop of workshops en ik laat je 
snel weten of je een plekje hebt. 
 
Groetjes, Monique      
monique.m.karsten@gmail.com 
Karveel 20 Uithoorn ( hier vinden ook de workshops plaats ) 
 
PS. Ik kan niet beloven dat je vlekkeloos thuiskomt dus denk aan geschikte kleding.  

 

mailto:monique.m.karsten@gmail.com

