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Belangrijke data 
datum activiteit groep 

19 oktober Presentatie door kunstenaar Rolf Weijburg 7 en 8 

20 oktober M/E in the Classroom 5, 6 en 7  

23 t/m 27 oktober Herfstvakantie  Alle groepen  

8 november Nationaal Schoolontbijt  Alle groepen  

8 november Voorleeswedstrijd Brede School Omnibus   

22 november  Eerste Ouderkamer   

 
 

Rolf Weijburg op Brede School Omnibus 
Op donderdag 19 oktober was kunstenaar Rolf Weijburg op Brede School Omnibus 
om uitleg te geven over het maken van een kleurenets. Het was voor de kinderen van 

groep 7 en 8 heel leerzaam. Er werden ook goede 
vragen gesteld. Rolf had de 3 originele etsplaten 
(één voor elke kleur) meegenomen.  
 
Alle groepen hebben in de klas de kleurenets 
Serifos bekeken en daarover gepraat en 
geschreven. De opdracht was ook om eigen 
ervaringen op te schrijven en te verwoorden welk 
gevoel daarbij hoort.  Zo verbinden wij Kunst met Taalvorming.  
 
Deze kunstenaar heeft ook een eigen website, waarop veel is te vinden van zijn 
werk en van de reizen die hij heeft gemaakt.  https://www.weijburg.nl/ . Over 
zijn reis naar Afrika is een documentaire gemaakt die is te zien op You-tube.  
 
De film duurt 40 minuten en bevat prachtige natuurbeelden en ook een impressie 

hoe het maken van een kleurenets in z’n werk gaat. https://www.youtube.com/watch?v=ny724S_p2As. Wij kunnen 
u deze film van harte aanbevelen. Op de foto links legt juf Annelies aan de kunstenaar uit op welke manier zij met 
de kinderen van groep 1/2 heeft gewerkt naar aanleiding van de Serifos-ets.  
 
 

Heel Nederland doet mee met het Schoolontbijt 
Het Nationaal Schoolontbijt is groter dan ooit! Meer dan 
een half miljoen kinderen schuiven in de ontbijtweek 
aan tafel op bijna 3.000 basisscholen in heel Nederland. 
Dit jaar doen scholen in maar liefst 356 gemeenten mee.  
 
Dit jaar wordt de ontbijtweek extra bijzonder: het is de 
15e editie van het Nationaal Schoolontbijt. Een jubileum 
dus! Het thema van deze editie is ‘Gezond ontbijten is 
geen kunst!’. We laten op allerlei manier zien hoe leuk, 
lekker en makkelijk het is om de dag goed te beginnen. 
Op woensdag 8 november hebben we het ontbijt op 
Brede School Omnibus en alles wordt verzorgd door de 
COOP op de Lindenlaan in Amstelveen.  

 
De school krijgt een compleet pakket met verschillende soorten brood, allerlei zoet en hartig beleg, yoghurt, groente, 
fruit, melk en thee. En voor ieder kind een placemat en een folder met ontbijttips voor hun ouders.  
 
Zelf meenemen vóór woensdag 8 november 
Het enige waar u zelf voor moet zorgen, zijn de vier B’s: bord, bestek, bakje en een beker. Om het milieu te sparen, 
stoppen we namelijk liever geen wegwerpspullen in het ontbijtpakket. Samen maken we er dit jaar weer een mooi 
ontbijtfeestje van! 

https://www.weijburg.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ny724S_p2As
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Activiteitenkalender op de web-site  
De kalender met de vakanties en met de jaarlijkse activiteiten wordt een van de komende dagen op de website van 
de school geplaatst (www.bredeschool-omnibus.nl). Daar vindt u de kalender onder Praktische Informatie >> 
Jaarkalender. Om papier en inkt te besparen zullen we alleen nog op verzoek een papieren kalender aan u 
verstrekken. U kunt hiervoor terecht bij juf Ada, onze schoolassistent.  

 
 
De school groeit!  
Brede School Omnibus is ten opzichte van oktober 2016 met 14 leerlingen gegroeid. 
Momenteel hebben we 145 leerlingen verdeeld over 7 groepen. Dat is gemiddeld ruim 20. 
Dat is goed nieuws en het is bovendien fijn dat juist de kleine groepen 3 en 4 nieuwe 
leerlingen erbij hebben gekregen. De kinderen die nog geen Nederlands spreken krijgen 
twee dagen per week op een andere locatie intensief taalonderwijs, zodat ze snel mee 
kunnen doen met het reguliere lesprogramma.  
 
De verbeteringen in onze manier van lesgeven, waar we een goede beoordeling van de inspectie voor kregen, werkt 
goed door en dat wordt ook steeds meer bekend. Een goede en gezonde ontwikkeling.  
 

 

Sinterklaas komt op zaterdag 18 november naar Amstelveen.  
Belangrijk nieuws is binnengekomen op het Raadhuis van Amstelveen. 
Burgemeester Eenhoorn kreeg een telefoontje vanaf een boot. Die ligt 
nog in Spanje maar het nieuws is zo belangrijk dat we het nu al willen 
aankondigen: Sint komt met een grote schare pieten naar Amstelveen!  
Dat doet hij met een grote optocht die eindigt op het Stadsplein.  
 
Daarna is er nog een apart programma met Sinterklaas in de 
Schouwburg Amstelveen. 
 
 

Sportieve herfstvakantie bij Sportivun! 
Sportivun organiseert van 23 t/m 25 oktober 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.  
 
Beleef allerlei nieuwe sporten, zoals bubbelvoetbal, knotshockey of bunkertrefbal! Maar natuurlijk is er ook 
genoeg tijd om te chillen en nieuwe vriendjes te maken.  
 
Meer informatie over het multi-sport dagkamp is te vinden op www.sportkampenvansportivun.nl/amstelveen/. 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen een heel plezierige en rustige herfstvakantie toe, zodat we uitgerust aan de volgende 
periode kunnen beginnen op maandag 30 oktober! 
 
Vriendelijke groet, namens het Omnibus team, de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad,  
 
Frank Roël  

 

http://www.bredeschool-omnibus.nl/
http://www.sportkampenvansportivun.nl/amstelveen/

