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Belangrijke data 
datum activiteit groep 

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  

6 december Sinterklaasviering 1 t/m 8 

6 december  Schoolvoetbal   

12 – 14 december Oefentoetsen in groep 8 8  

21 december Open Podium en Kerstdiner  

22 december Laatste schooldag voor de kerstvakantie VRIJ om 12:00 u 1 t/m 8  

8 januari 2018 Weer naar school   

 
 

Schoolvoetbal – Omnibus komt verder dan het Nederlands Elftal! 
De trotse coach Luciano (2e rij in het midden) 
is heel tevreden over zijn sterren-elftal. Tot nu 
heeft dit voetbalteam ALLE GESPEELDE 
WEDSTRIJDEN GEWONNEN!!! 
 
Daar kunnen de voetballers van het 
Nederlands Elftal nog wel een voorbeeld aan 
nemen. Heel belangrijk is volgens de coach 
dat er goed wordt samengewerkt tijdens de 
wedstrijd en dat er goed en sportief wordt 
gespeeld. De volgende wedstrijd is op 
woensdagmiddag 6 december. Wij wensen de 
coach en zijn team heel veel succes!  

 
 

Humpie Dancing gaat in januari door met de dansexpressielessen! 
Dansexpressie is een uitstekende manier om kinderen uit te dagen en ze vrijer te maken in hun emotie, motoriek, 
creativiteit en uiting van bewegingen. De kinderen leren te bewegen op het ritme van de muziek. Leren de emoties 
van de muziek te herkennen. Wat ze horen mogen ze uitbeelden en wat ze uitbeelden mogen ze exploreren. Grote 
en kleine bewegingen. Spanning en ontspanning.  
 
Maar vooral plezier en energie zal er zijn tijdens deze lessen. Met als resultaat kinderen die beter in hun vel gaan 
zitten. De lijn van het verhaal is bepaald en de kinderen vullen het verhaal in. Hierdoor is iedere fantasie, iedere 
suggestie en iedere beweging goed en wordt de eigenwaarde van het kind vergroot. 
 
Vanaf dinsdag 9 januari zal Peggy Reiziger de volgende reeks lessen starten. 
De data:  9, 16, 23, 30 januari 

6, 13, 20 februari 
6 maart 

Tarief:   €2,- per kind per les. Totaal €16,- 
Zaal en tijd: speelzaal in de Brede School Omnibus van 15:30 tot 16:15 uur  
Bedoeld voor:   kinderen van groepen 1 t/m 4  
 

Geef uw kind op vóór 13 december aanstaande via het formulier 
dat in de klas wordt uitgedeeld.  Bij 15 aanmeldingen kunnen de 
lessen doorgaan. Wij zullen u dit zo spoedig mogelijk laten weten. 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.humpiedancing.nl  

 
 
 

http://www.humpiedancing.nl/
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Nieuw kunstwerk onthuld op dinsdag 14 november 

Steeds als de volgende groep een nieuw kunstwerk heeft 
uitgezocht komen de juffen Annelies, Eefje en Mirjam (van 
Stichting Taalvorming) bij elkaar om vragen en opdrachten te 
bedenken.  
 
Doel bij elke groep 
Kinderen leren hun ervaringen en gedachten vormgeven in 
taal. Wat zie je? Waar denk je aan? Hoe ziet dat er bij jou 
precies uit? Waar ben je nieuwsgierig naar bij het kunstwerk? 
Hoe vraag je naar de ervaringen van anderen in je klas? 
 
Kinderen leren in deze lessen ook om hun antwoorden op te 
schrijven. Bij de jonge kinderen nog met tekeningen (en door 
de leerkracht bijgeschreven teksten) bij oudere kinderen met 
schrijfopdrachten. We noemen dat een “Taalronde”. 
 
Waarover kunnen we het hebben?  
Benoemen wat er te zien is: wat denk je dat het is: aan de 
boven- en onderkant? En bij de vlinder? Wat is daarachter? En 
die stippen? En betekent het iets volgens jou of niet? Kijk je er 
van de bovenkant tegenaan? Of van de zijkant? Zie je dan iets 
anders? Van belang is dat we erkennen dat iedereen wel iets 
anders ziet. Er is geen goed of fout. 

 
Het gekozen werk is een zeefdruk van Herman van der Weert met als titel:   L’America. 
 
 

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  
 
 

Eerste Ouderkamer – “Moederliefde in de broodtrommel” 
 ‘Moederliefde in de broodtrommel’: zo luidde het thema van de Ouderkamer afgelopen woensdag. De 
overblijfouders en ouders die de Ouderkamer bezochten, gingen onder leiding van Yvette Saan van de GGD 
Jeugdgezondheidszorg met elkaar in gesprek over wat een goed gevulde broodtrommel nu precies inhoudt.  
Waarom horen daar nu juist bruine (volkoren) boterhammen in of een gezonde wrap, een stuk fruit of een bakje 
rauwkost en juist geen snoepjes, koekjes, sultana’s, chocola, croissantjes, chocoladebroodjes, crackertjes en 
dergelijke? En waarom moeten de kinderen en leerkrachten juist water drinken? 
 
Een maaltijd (ontbijt, lunch en avondeten) moet voedzaam zijn, zodat de spijsvertering goed op gang komt en een 
kind voldoende energie heeft om te kunnen leren en te spelen.  
 

 Wist u dat brood er voor zorgt dat een kind genoeg en de juiste koolhydraten, eiwitten, vetten, vezels, jodium, 
B-vitamines en ijzer binnenkrijgt?  

 Wist u dat water een gezonde dorstlesser is zonder extra’s? Dan hoef je dit er niet af te ‘sporten/bewegen’. 

 Wist u dat een kind van 4-8 jaar ongeveer 2 tot 4 sneetjes  brood per dag nodig heeft?  

 En een kind van 9-13 jaar ongeveer 4-6 sneetjes?  

 Wist u dat een kind 1,5 liter water nodig heeft per dag?  

 Wist u dat we vaak veel meer boterhammen in de trommel zien dan nodig is en dat heel veel kinderen een pakje 
drinken meekrijgen?  

http://www.euschoolfruit.nl/
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Op Brede School Omnibus staat, naast goed onderwijs, ook 
de gezondheid van uw kind(eren) centraal. Dat er hard 
gewerkt wordt aan een gezonde school en dat iedereen 
hier aan mee kan helpen.  
• Wist u bijvoorbeeld dat de school voor het fruit zorgt 

bij de overblijf?  
• Wist u dat tijdens het 10 uurtje alle kinderen water 

drinken met een stuk fruit of groente? 
• Wist u dat tijdens de lunch géén koekjes, snoepjes, 

cakejes, croissantjes, pannenkoeken, etc gegeten 
mogen worden op school, maar dat u als ouder 
gevaagd wordt een gezonde en “normale” lunch mee 
te geven? 

• Wist u dat er op school een map beschikbaar is met 
leuke en gezellige traktaties die in het schoolbeleid 
passen? Dat een traktatie als koek, chips, snoep wel 
uitgedeeld mag worden maar dat kinderen dit niet op 
school mogen opeten? Ze krijgen dit mee naar huis. 

 
Kortom: geef lekker en gezond mee naar school. Wanneer 
iedereen dat doet, zorg je met z’n allen voor een gezonde 
schoolomgeving. We kunnen elkaar daarin helpen, door 
elkaar hier op aan te spreken en wil je iets extra’s aan je 
kind meegegeven, denk dan eens aan een lief briefje of een 
lunchbox-kaartje.  
 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.voedingscentrum.nl De volgende Ouderkamer staat gepland op 
woensdag 24 januari. Heeft u een leuk onderwerp om met elkaar over in gesprek te gaan, laat het weten aan Sandra 
Solano (moeder van Joana in groep 8). Tot ziens!!! 

 
Sinterklaasliedjes – nieuwe teksten 
Hieronder staan twee traditionele Sint-liedjes met nieuwe teksten. Op school leren we de kinderen deze liedjes en 
nog veel meer. Op woensdag 6 december vieren we met alle kinderen het Sinterklaasfeest op school  
 
Zie ginds komt de stoomboot  
Zie ginds komt de stoomboot  
uit Spanje weer aan.  
Hij brengt ons Sint Nicolaas,  
ik zie hem al staan.  
  
Daar huppelt zijn paardje  
het dek op en neer.  
Daar waaien de wimpels  
zo mooi heen en weer.  
  
Kijk, Piet staat te lachen  
en roept naar de kant:  
‘Ik heb genoeg lekkers  
voor heel Nederland!’  
  
O lieve Sint Nicolaas,  
kom ook eens bij mij.  
En rij toch niet stilletjes  
ons huisje voorbij. 
 

Sinterklaasje, kom maar binnen  
Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet,  
want we zingen allemaal  
blij een lied.  
  
Misschien heeft u wel even tijd,  
voordat u weer naar Spanje rijdt.  
Kom dan maar even bij ons aan  
en laat uw paardje maar buiten staan.  
  
En we zingen en we springen  
en we zijn zo blij,  
en we dansen samen,  
zij aan zij.  
  
En we zingen en we springen  
en we zijn zo blij,  
en we dansen samen,  
zij aan zij.  
 

Vriendelijke groet,     
Frank Roël  

http://www.voedingscentrum.nl/
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