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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

22 december  Groep 1/2 vrij   

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

8 januari 2018 Weer naar school   

12 januari  Groep 6 –delegatie naar Kunstuitleen  Groepje uit groep 6 

15 januari  Onthulling van het nieuwe kunstwerk in de hal  Ouders en kinderen 1 t/m 8 

16 en 17 januari Adviesgesprekken groep 8  8 

 
 

Kerstvieringen  
Op Brede School Omnibus vieren we in de kersttijd dat we in een vrij land mogen wonen, waar vrede is. Onze welvaart 
maakt het mogelijk dat wij mensen opnemen uit landen waar dat allemaal niet vanzelfsprekend is. Onze kerstmaaltijd staat 
dan ook in het teken van saamhorigheid. Door met elkaar de maaltijd te delen ontstaat 

contact, respect en waardering voor elkaar.  
 
We maken verbinding met onze omgeving door 
Kerstconcerten te geven voor de bewoners van Klaasje 
Zevenster en voor de bezoekers van buurtcentrum 
Alleman. Het orkest voor de begeleiding was 
aangevuld met een fluitiste en twee violisten. De 
muzikale kerstman die met ons meeliep was een groot 
succes. Hieronder een impressie van de groepen.   

 
 

Brede School Omnibus in de Kerstsfeer … 
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Multicultureel koken  
Juist in deze tijd plannen we ook het Muticultureel koken. Van klein tot groot wordt 
er gewerkt aan recepten afkomstig uit verschillende landen en culturen. We maken 
nog steeds gebruik van de materialen die 
we met steun van de Rabobank hebben 
kunnen aanschaffen in het vorige 
schooljaar.  

 
Bij het koken 
komen allerlei 
aspecten aan 
bod. Smaken 

worden benoemd, het gevoel wordt 
omschreven, er moet worden gewogen en 
afgemeten, we gaan werkelijk aan de slag met grammen, onsjes en ponden en wat er 

gedaan wordt, schrijven we ook weer op. Zo worden taal en rekenen samengebracht met leerpunten als samenwerken, 
smaakontwikkeling, veilig werken en woordenschat.  
 
 

Personele informatie – inzet juf Wilma de Groot  
Al een aantal weken is in Brede School Omnibus juf Wilma de Groot aan het werk vanuit de Flex-Pool van de Onderwijsgroep 
Amstelland. Zij heeft veel ervaring als groepsleerkracht en deskundigheid op het gebied van het geven van extra instructie 
aan kinderen die bepaalde onderwerpen nog eens, maar dan op een andere manier uitgelegd willen krijgen.  Op vrijdag 1 
december vierde zij op onze school haar 40-jarig jubileum, waarbij zij ’s morgens door alle kinderen van de school werd 
toegezongen.  
 
Op de donderdagen staat juf Wilma in groep 5. Vanaf 17 januari zal zij op de woensdagen ook in onze groep 7 lesgeven. Juf 
Firdaouss wilde graag vier dagen per week gaan werken en in goed overleg hebben we besproken dat de woensdag dan 
haar vrije dag kan worden. Zij blijft eindverantwoordelijk voor groep 7.  
 
Verder zal juf Wilma op de dinsdag en de vrijdag lesgeven aan groepjes kinderen die extra ondersteuning of extra uitdaging 
nodig hebben. Dat specialisme wordt remedial teaching genoemd. Zij kan echter op dinsdag en vrijdag ook worden 
opgeroepen om op een van onze andere scholen in te vallen voor een afwezige collega.  
 

 
Vakantie ! 
Wij wensen u en uw kinderen mede namens de Oudervereniging, de Medezeggenschapsraad, de Tussenschoolse Opvang, 
Kindcentrum De Stoel en dus het gehele team van Brede School Omnibus een bijzonder fijne tijd en prettige dagen met 
elkaar.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Frank Roël 
Directeur  


