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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

12, 14, 15 december Oefentoetsen in groep 8 8  

13 december Tweede actiedag Primair Onderwijs – School GESLOTEN 1 t/m 8  

19 december Groepen 3 en 4 Kerstconcert in Klaasje Zevenster 3, 4 

21 december Open Podium en Kerstdiner 1 t/m 8  

21 december Groepen 1 t/m 4 Kerstconcert in buurtcentrum Alleman 1 t/m 4  

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

8 januari 2018 Weer naar school   

 
 

Sint Nicolaas was weer op Brede School Omnibus  
Gisteren, op 6 december, kwam de Sint met de Hoofdpiet en 
wel 4 Hulppieten per luxe taxi naar Brede School Omnibus. Het 
paard Amerigo was al onderweg naar de warme stal in Spanje 
en wij waren blij dat de Sint op zijn eigenlijke verjaardag toch 
nog bij ons op bezoek wilde komen.  
 
Na de ontvangst op het plein met ons groeiende orkest en veel 
beweging bij de liedjes werden nog de prijzen uitgereikt van de 
speurtocht die op 5 december was gehouden. Het was weer 
een geweldig mooi feest.  
 
Dank aan alle mensen die hebben meegeholpen om het feest te laten slagen en ook nog complimenten voor alle kinderen 
van de bovenbouw die mooie surprises en lieve gedichten voor elkaar hadden gemaakt!  
 

Tweede actiedag Primair Onderwijs – Staking op dinsdag 12 december 
De gezamenlijke bonden hebben besloten om op 12 december opnieuw een landelijke stakingsdag te organiseren om de 
eisen kracht bij te zetten. Het gaat voornamelijk om de werkdruk. Die houdt veel jonge mensen nu tegen om voor het 
onderwijsberoep te kiezen. Daar zullen we allemaal: ouders, leerlingen en scholen in de komende jaren last van krijgen, 
want het lerarentekort blijft stijgen. Daarnaast wordt gestreden voor een evenwichtige beloning. Ook dát aspect moet het 
onderwijsberoep aantrekkelijker maken.  
 
De leerkrachten van Brede School Omnibus hebben unaniem besloten om ook op dinsdag 12 december met de collega's in 
het primair onderwijs mee te staken. De school kan daardoor niet open.   
 
Wij vertrouwen dat u ons opnieuw zult steunen, ook al leveren deze acties ongemakken voor u op. U kunt onze partner 
Kindercentrum De Stoel benaderen voor opvangmogelijkheden. Hieronder de informatie over contact en tarieven.  
 

 
Opvang dinsdag 12 december  contact: Janneke Bulthuis (ma-do) 020 – 641 6580 of lgpandora@kcdestoel.nl    
 
Gelijk als een vakantiedag is de BSO open van 7.30 tot 18.30 uur onder dezelfde voorwaarden als de vorige keer. 
 
Optie 1: uw kind komt op dinsdag standaard al naar de opvang. 
Wilt u dan s.v.p. aan het team doorgeven of uw kind wel of niet de hele dag komt? Kosten extra opvang: € 37,50 
 
Optie 2: uw kind komt dinsdag niet standaard naar de opvang, maar opvang is wel gewenst. 
Wilt u dan s.v.p. contact met het team opnemen om te vragen of er plaats is? Kosten van deze extra opvang € 75,60 
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Schoolvoetbal – Omnibus heeft op 6 december wéér gewonnen  
Het succesvolle Omnibus voetbalteam onder leiding van coach Luciano blijft maar winnen. Ook 
gisterenmiddag, toen ze ná het Sinterklaasfeest op school nog een wedstrijd moesten spelen, hebben 
ze de overwinning weer binnengesleept. Wij zijn benieuwd of ze dit kunnen volhouden. Het team en de 
coach zijn in ieder geval heel gemotiveerd bezig. Succes! 

 
Schaaktoernooi op 29 november – Prijs voor de Omnibus!  
Op de Omnibus spelen veel kinderen Schaak. We deden mee met het 
Scholentoernooi op 29 november. Er werd afwisselend gewonnen en 
verloren, dat hoort er allemaal bij. Er waren ook prijzen voor scholen.  
 
Brede School Omnibus heeft net als vorig jaar de prijs gewonnen voor de 
meeste deelnemers – maar liefst 15! De beker en de uitslagen hangen naast 
de foto’s op de muur naast het kunstwerk l’America.  
 
 

Kerstdiner op donderdag 21 december 
Op donderdag 21 december vindt het jaarlijkse kerstdiner plaats. Dit begint om 17.30 uur en eindigt om 18.30 uur. Een 

intekenlijst waarop u kunt opschrijven wat uw kind voor eten meeneemt (+ uw naam), hangt vanaf donderdag 
7 december bij de deur van de klas van uw kind. U kunt het eten op 21 december brengen vanaf 17.15 uur. In 

de speelzaal is tijdens het diner de jaarlijkse kerstborrel voor de ouders. U bent daar van harte welkom!  
  
Wilt u ook zorgen voor een beker, bord en bestek met de naam van uw kind erop? De kinderen kunnen 

deze vanaf maandag 18 december meenemen naar school. 
  
De kinderen van de onderbouw kunnen na afloop van het kerstdiner om 18.30 uur binnen in hun klas 

door hun ouders  opgehaald worden. De kinderen van de bovenbouw zullen zelf naar de ouders toe 
komen buiten. Wilt u daar duidelijke afspraken over maken met uw kind(eren)? Wij adviseren u dringend 
om te voet of met de fiets naar school te komen in verband met de kerstviering op de andere scholen die 

liggen aan Pandora, waardoor het die avond extra druk zal zijn met auto’s. 
 
 

Leerlingraad 
Wij willen goed luisteren naar de ouders en naar de leerlingen. De ouders zijn 
vertegenwoordigd in de Oudervereniging en in de Medezeggenschapsraad. Wij hebben nu het 
plan om ook een Leerlingraad te vormen.  
 
Wat is een leerlingenraad?  
Een groep van acht leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 die alle leerlingen van de Omnibus vertegenwoordigt. Uit elke 
groep wordt een jongen en een meisje gekozen (via verkiezingen in de klas).  
 
Wat doet de leerlingenraad? 
De raad vergadert een paar keer per jaar (nader te bepalen). De raad mag zelf ideeën op de agenda zetten: bijvoorbeeld 
over buitenspelen, traktatiebeleid, anti-pestprotocol, naschoolse activiteiten, het schoolplein enzovoort. 
 
In januari maken we bekend hoe we de verkiezingen gaan organiseren.  
 

Jeugdhulp  
Sinds januari 2015 valt Jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Binnen de gemeente is een team 
jeugdhulpverleners werkzaam dat kennis en ervaring heeft met allerlei soorten jeugdproblematiek. In het team werken 
professionals met een achtergrond in de (ortho)pedagogiek, psychologie, systeemtherapie, pleegzorg en dergelijke, die 
allerlei vragen behandelen rondom de ontwikkeling, het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0 t/m 18 jaar. 
Jeugdhulpverleners hebben diverse taken. Eén van deze taken zal per 2018 ouder-kind coach in de basisschool zijn. 
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In 2016/2017 is een proef uitgevoerd met een jeugdhulpverlener als ouder-kind coach in de basisschool. Hieruit bleek het 
zowel basisscholen als ouders en leerlingen goed te bevallen wanneer een jeugdhulpverlener op een basisschool aanwezig 
is. Daarom zal er vanaf begin 2018 op iedere basisschool in Aalsmeer en Amstelveen een dagdeel per week een 
jeugdhulpverlener aanwezig zijn.  Op onze school is dat Priscilla Boontje. Hieronder stelt zij zich voor. 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Mijn naam is Priscilla Boontje. Vanaf januari 2018 zal ik wekelijks op maandagochtend aanwezig zijn op 
Brede School Omnibus. Ik heb de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gevolgd en heb 
ervaring opgedaan in zowel de verslavings- als de GGZ jeugdzorg. In mijn werk kijk ik zowel naar de 
individuele ontwikkeling van kinderen als naar de dynamiek binnen gezinnen. Voor mij is het belangrijk 
om goed aan te sluiten bij de hulpvraag die ouders en kinderen hebben en om niet meer, maar ook niet 
minder te doen dan nodig is, zodat kinderen binnen hun mogelijkheden zo goed en gezond mogelijk 
kunnen opgroeien.  
 
Dit betekent concreet dat u mij rechtstreeks kunt benaderen voor informatie en advies als er vragen of zorgen zijn rondom 
de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Als de intern begeleider of leerkracht vragen of zorgen heeft omtrent de 
ontwikkeling van uw kind, zullen zij deze zorgen met u bespreken. Indien gewenst kan ik aansluiten bij een gesprek hierover. 
Tevens kan ik korte gesprekken en begeleiding bieden aan een leerling (gericht op het gedrag en op de sociaal- emotionele 
ontwikkeling), observeren in de klas en meedenken over een passend zorgaanbod buiten de school. Gesprekjes met 
leerlingen worden alleen gevoerd als u hier toestemming voor heeft gegeven. 
 
Wanneer u meer wilt weten, hoop ik dat u mij weet te vinden. Mijn e-mailadres is p.boontje@amstelveen.nl 
 
 

De nieuwsbrief van de Bibliotheek  
De uitgebreide nieuwsbrief van de Bibliotheek vindt u als bijlage bij de Infobus. Hieronder vast een voorproefje: een mooi 
gedichtje over de bal in de kerstboom. Het is ook een mooi voorbeeld van “omdenken”.  Dat betekent dat je nadenkt over 
iets dat lijkt op een probleem nadenkt en het dan omvormt tot een positieve kans.  
 
 
 

Gedicht  
 
Bal 
 
Mijn zusje schoot de bal 
In een boom met naalden 
Maar dacht je dat ik baalde? 
Welnee, joh, ben je mal! 
 
Straks doen we er wat slingers bij 
Wat lampjes en wat stroom 
En kijk: met Kerstmis hebben wij 
Als allereerste volgens mij 
Een bal in onze boom 
 
 
Ieder uur een avontuur, Frank van Pamelen & Nicolle van den Hurk 
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