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Belangrijke data 
datum activiteit groep 

10 november Groep 7 selecteert nieuw kunstwerk 7 

14 november 8:45 u. Onthulling van het nieuwe kunstwerk in de hal Ouders en kinderen  

15 november Groep 4 naar Bibliotheek “Dat zoeken we op” 4 

15 november Groep 7 start met de leskist  Smaakles 7 

20 november  Studiedag  -  alle groepen VRIJ  1 t/m 8  

22 november 9:00 u Eerste Ouderkamer  -  zie posters in de school  Ouders van alle groepen 

22 november  Groep 6 naar Bibliotheek “Smaakmakers”  6 

23 november Rapport mee naar huis  2 t/m 8  

27 t/m 30 november Ontwikkelingsgesprekken met kinderen én ouders 1 t/m 8  

 
 

Kabouterpad   
Op woensdag 2 
november waren er 
weer veel  kabouters op 
pad rond Brede School 
Omnibus.  
Het Kabouterpad is een 
van de gezamenlijke 
activiteiten binnen de 
Brede School Omnibus. 
Aan deze speurtocht 
onder begeleiding 
nemen de kinderen van de Vlindertjes, Konijntjes en de groepen 1 
t/m 4 deel. Dank aan de ouders voor de hulp en begeleiding.  

 
 

Ouderkamer 1:  “Moederliefde in de Broodtrommel”  
De Ouderkamer wordt georganiseerd als activiteit waar ouders van alle groepen aan kunnen deelnemen. De 
organisatie is voor het grootste deel in handen van Sandra Solana. Zij is binnen de school een bekend gezicht en 
betrokken bij bijna alle activiteiten, waar ouders en kinderen samen aan deelnemen. Het schooljaar 2017 – 2018 
wordt haar laatste jaar op onze school, omdat haar dochter nu in groep 8 zit en in juli de Omnibus zal verlaten.  
 
De rol van ouder-contactpersoon is van grote waarde en daarom beginnen wij nu alvast met het zoeken naar iemand 
die deze rol in het nieuwe schooljaar kan gaan overnemen. We zoeken uiteraard zelf naar geschikte kandidaten en 
zijn ook heel blij met aanmeldingen of suggesties.  
 
De eerste Ouderkamer van dit schooljaar wordt gehouden in de lerarenkamer (of in de speelzaal als er veel mensen 
komen) op woensdag 22 november van 8:45 tot 9:45 uur en heeft als thema “Moederliefde in de Broodtrommel”, 
ofwel hoe zorg je voor een gezonde en lekker eetbare  lunch voor je kind tijdens het overblijven en bij het fruithapje 
in de ochtend. Verder wordt met de ouders zélf bepaald wat de volgende onderwerpen zijn. Komt allen!   
 

Nieuw kunstwerk uitgezocht door groep 7  -  onthulling dinsdag 14 nov 8:45 u 
Afgelopen vrijdagmiddag is een delegatie van groep 7 met juf Annelies naar de Kunstuitleen gegaan om een nieuw 
werk voor de komende periode uit te zoeken. Dat is gelukt, maar vooral de manier waaróp is iets om samen trots 
op te zijn. Mevrouw Anna Rahiman is de manager van de Kunstuitleen en zij schreef een e-mail bericht waarin onder 
andere het volgende stond over de manier waarop de kinderen het werk hebben uitgezocht:   
 
“Keuzes maken is altijd lastig en dat maakt het juist intrigerend. Ze beginnen altijd met “dit vind ik mooi of niet mooi”. 
En daarna gaan ze echt waarnemen en verbeelden en ontstaat er een verhaal/een discussie. Ik vind dat er op BS 
Omnibus zeer gemotiveerde kinderen zitten die heel erg open staan voor dit project”.  
 
Het gekozen werk is een zeefdruk van Herman van de Weert met als titel:   L’America 10/12. 
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Brede School Omnibus:  Gezonde School 
Na afloop van het Nationaal Schoolontbijt op 8 november kregen we bericht dat onze aanvraag voor Schoolfruit, 
gesubsidieerd door bijdragen van de Europese Unie, weer was goedgekeurd. In de komende periode betekent dat 
weer extra inzet van onze TSO-vrijwilligers die het fruit voorbewerken zodat het aantrekkelijk en smakelijk aan uw 
kinderen kan worden aangeboden.  
 
Meer informatie:  www.euschoolfruit.nl  
 
 

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.  
 
Hieronder een stukje van de kalender als VOORBEELD.  

 

 
 
 
 
Vriendelijke groet, namens het Omnibus team, de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad,  
 
Frank Roël  

 

http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.bredeschool-omnibus.nl/

