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Belangrijke data 
datum activiteit groep 

25 september Open Podium (door Vlindertjes, groep 3, 5, 7 en 8) 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 De school is gesloten !  

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

 
 

Kunst Dichtbij Plus en de samenwerking met Kunstuitleen  
Vorige week vrijdag heeft een delegatie van groep 8 samen met juf Annelies 
zeer serieus de eerste selectie van het “Kunstwerk in de Hal” uitgevoerd. 
We staan zelfs in het Amstelveens Nieuwsblad met een artikel en foto over 
deze samenwerking.  
 
Het doel is om via het kijken naar en praten over kunst weer taalvorming te 
laten ontstaan. Daarmee vergroten we de woordenschat van de kinderen 
en zo wordt de kunst een verbindende factor in het leren van de kinderen. 
Dit is een nieuwe invulling van ons motto: “Leren Zichtbaar Maken”.   
 
Er komen nog kijk- en doe- en denkopdrachten voor alle groepen. Over ca. 
zes weken is groep 7 aan de beurt om een nieuw kunstwerk uit te zoeken.   
 
Het werk is een kleurenets uit 2002 van kunstenaar Rolf Weijburg in de serie 
Home: Serifos, Griekenland. Meer zien?   https://www.weijburg.nl/ 

 
                    Uitdaging: wie kan de Griekse tekst op deze ets vertalen? 

 

Snuffelen in de schoolbibliotheek!  Nu met de juiste link 
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.  
 
Hierbij de juiste link naar onze catalogus:  www.debibliotheekamstelland.nl/schoolwise/omnibus . Hier 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.  
 
 

De Medezeggenschapsraad is gestart!  
Op alle scholen in Nederland hebben ouders en leerkrachten 
inspraak in het beleid van de school. Bij belangrijke veranderingen, 
maar ook voor de vaststelling van het vakantierooster en de 
begroting vraagt de directie van de school advies of instemming aan 
de medezeggenschapsraad (MR).   
 
De ouders in de nieuwe medezeggenschapsraad  zijn Fred Mazer 
(links op de foto en vader van Melissa in groep 3) en John Guitjens 
(rechts en vader van Hailey in groep 3).  
 

 
Zij zijn regelmatig in de school en u kunt hen aanspreken over alles dat met beleid van de school te maken heeft. 
Voor individuele vragen over uw eigen kind gaat u gewoon naar de leerkracht, zoals gebruikelijk.  De leerkrachten in 
de MR zijn Nynke van der Wal (groep 3) en Niesje van Mourik (intern begeleider en voorlopig vervangster van Ilse 
Vrolijk in de MR).  
 

https://www.weijburg.nl/
http://www.debibliotheekamstelland.nl/schoolwise/omnibus
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Dansexpressie met Humpie Dancing gestart – dinsdag na schooltijd groepen 1-4 
Humpie Dancing Dansexpressie is succesvol afgelopen dinsdag begonnen met de 
lessen voor de groepen 1 t/m 4 op de Brede school Omnibus. Aanmelden kan 
nog steeds, er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 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 
 

Voorlichting en kennismaking maandag 2 oktober van 8:30 uur tot 9:15 uur  
 

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 Tuesday 
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 
dinsdag is er gelegenheid om het Nederlands te 
oefenen, begeleid door een lerares: Rubia Stella 
van 14:15 tot 15:15 uur.  
 

Informatie op maandag 2 oktober. De eigen 
bijdrage is € 25,= voor de eerste 4 lessen 
(inclusief de materialen).   

 
 

Snappet versterkt het gepersonaliseerd leren  
In de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 zijn de leerkrachten en kinderen enthousiast 
begonnen aan het werken met de nieuwe tablets van Snappet. De resultaten 
worden direct zichtbaar op het scherm van de leerkracht, waardoor “Direct 
Feedback” mogelijk wordt.  
 
We kunnen nu bijsturen terwijl ze aan het leren zijn. Vroeger deden we dat pas achteraf als de juf of meester na 
schooltijd de schriftjes ging nakijken. Het is een zeer effectief middel om het oefenen beter te laten verlopen. Wij 
verwachten dat op langere termijn de resultaten hierdoor positief worden beïnvloed.  

 
 
“M/E in the Classroom” 
Vanaf 29 september zien we op een aantal vrijdagmiddagen meester Dennis Thompson als gastdocent in de groepen 
5, 6 en 7. Hij komt dan lesgeven in Muziek en Engels gecombineerd. We kiezen Engelstalige liedjes die aansluiten bij 
wat we doen in de klas. Dit wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Omnibus en het Herman 
Wesseling College. Vorig jaar hebben we al samengewerkt met meester Dennis bij de Pietenband die op het 
Sinterklaasfeest heeft opgetreden.  

 
 
 

http://www.humpiedancing.nl/danslessen-2/
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Zebra-verkeerslessen in groep 5  
 

In groep 5 hebben de kinderen een les gehad over het veilig oversteken. Dat was 
een les die werd verzorgd door Veilig Verkeer Nederland. Na de les in de klas 
gingen ze naar buiten om bij een echte voetgangersoversteekplaats (want dat is 
de officiële naam voor een Zebrapad) actie te voeren.  
 
Verkleed als zebra’s en compleet met echte ACTIE-
borden maakten ze de passerende automobilisten, 
fietsers en scooterrijders erop attent dat ze echt 
horen te stoppen als er een voetganger is die wil 
oversteken.  
 
Juf Inge: “Het was verbazingwekkend hoeveel 
mensen toch nog doorrijden”. De kinderen zijn 
gelukkig allemaal weer veilig teruggekeerd in de 
klas. Het was een goede les. Wát er ook gebeurt en 
ook al heb je voorrang, je moet altijd toch zelf 
blijven uitkijken.  Zorg voor je eigen veiligheid!  

 

 

 

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. 
 
 
Vriendelijke groet, namens het Omnibus team  
Frank Roël  
 
 

 
 

http://email.runforkika.nl/c/eJxVz0uOgzAMBuDThB0ob8iCBRXDbs6AAnFp2jxQAuX6k45mM7JlyZ8Xv2x6CkIIXtmeYtLiUoRxzlkjiWzocBs7jNVAhcST-EIcpzPcY3rZl26Cqx69IRLgLklLOcOactDtqrABpSTFkonqrZPVi4Pco_aGKM0Qjtlr62ZryorYUCZR9XfNuo5h9bF2rFz_OI799zqVvq6r-RddzESoPQBi03n4OcczrWUZfUZUfmTVftd2C8UWk95k-XMPxp6-aFyr1O_NBTmDs2Er78VgIF32mbcUYdc-H-CcDqYk_gDIXVzM

