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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Wo 24 januari Start Nationale Voorleesdagen   

Wo 24 januari Zing ‘es – muzieklessen in groepen 3-5-7 3, 5 en 7 

Do 25 januari Schoolfotograaf  1 – 8, Vlindertjes, Konijntjes 

Do 15 februari Start naschoolse activiteit Beweegbus voor 3-4-5 Kinderen uit 3-4-5  

 
Kunst en Taal  
Afgelopen week was groep 6 aan de beurt om een nieuw kunstwerk uit te 
zoeken bij de Kunstuitleen Amstelveen.  
 
Dat is weer goed gelukt. Er was veel discussie tijdens de selectie en de groep 
is toch tot een eenduidige keuze gekomen.  
 
Het werk Maison Jaune  (dat betekent: Geel Huis) van de bekende 
kunstenaar Corneille, hangt inmiddels in de hal van de school. Komende 
weken worden in alle groepen weer kijk-, spreek- en schrijfopdrachten 
gedaan rondom dit kunstwerk.  
 
 

 

Gezonde School – bewegen na schooltijd met De Beweegbus 
Op Brede School Omnibus vinden we gezond leven belangrijk. Dat 
gaat over eten en bewegen, maar ook hoe we op een gezonde manier 
met elkaar omgaan (Vreedzame School) en respect ontwikkelen voor 
de medemens. In samenwerking met het Sportbedrijf Amstelveen 
starten we een naschoolse activiteit:  De Beweegbus. Onder leiding 
van een ervaren gym-docent wordt buiten op het plein (of binnen in 
de speelzaal bij slecht weer) gewerkt met veel verschillende en 
aantrekkelijke sport- en spelmaterialen.  
 
We plannen voor de proef 4 keer voor kinderen van de leeftijd groep 
3-4-5 en daarna 4 keer voor 6-7-8.  
 
 

Wat doen we?  
Erik Beertsen van Sportbedrijf Amstelveen komt op donderdag na schooltijd met de Beweegbus naar onze 
school. De kinderen die van te voren hebben ingeschreven en zijn toegelaten mogen dan een uur lang 
meedoen met allerlei spellen die in de bus aanwezig zijn. Het duurt van 15:15 tot 16:15 uur.  

 
Wanneer?  
Kinderen van groep 3 t/m 5:  15 februari, 22 februari, 8 maart en 15 maart  
Kinderen van groep 6 t/m 8:  22 maart, 29 maart, 5 april en 12 april  
 
Hoe kun je meedoen?  
In de klas en per e-mail zullen we nog verder uitleggen hoe je je voor 4 keer kunt aanmelden. De groep is maximaal 20 
kinderen. Als je je hebt aangemeld en betaald, dan doe je 4 keer mee.  
 
Wat kost het?  
Voor 4 keer meedoen betaal je € 8,=.  
 
Bij grote belangstelling bekijken we of we kunnen uitbreiden. Later zullen we ook samenwerken met de wijkorganisaties 
zodat er ook kinderen uit de buurt kunnen meebewegen. Zo ontstaat een goede verbinding in de wijk.  
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Wiskunde zonder Boek  
Vorig schooljaar heeft een aantal kinderen van groep 8 mee mogen doen aan het project Wiskunde zonder Boek. Daar is 
een heel mooie film van gemaakt en die is nu te zien op de website van Brede School Omnibus. In de film wordt goed 
duidelijk wat de bedoeling is en met hoeveel plezier de leerlingen hebben meegedaan.  
 
Bekijk de film op de Nieuwspagina!  http://www.bredeschool-omnibus.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/wiskunde-zonder-boek  

 
Schoolfotograaf op 25 januari 
De Schoolfotograaf komt op donderdag 25 januari om portret- en groepsfoto’s te maken. In overleg met 
de Oudervereniging laten we nú de foto’s maken voor schooljaar 2016-2017 en dan in september weer 
voor schooljaar 2018 – 2019.  
 
U bent uiteraard vrij om te kiezen welke foto’s u daadwerkelijk wilt kopen. We hopen op mooi weer!  
Fleurige kleding geeft het mooiste resultaat.  
 
 

Nederlands voor Ouders en de Voorleesexpress – “Buddies” gezocht 
De cursus Nederlands voor Ouders door Esther Windhorst is afgelopen dinsdag gestart en heeft zo’n 20 belangstellenden 
getrokken! Daar zijn we heel blij mee. Wij willen stimuleren dat er méér dan een keer per week in de les wordt gewerkt 
aan het Nederlands. Daarom gaan we komende weken informatie beschikbaar stellen voor allerlei verschillende 
taalactiviteiten.  
 
Deze worden laagdrempelig, (bijna) zonder kosten, aangeboden. Het doel is om de kansen van de kinderen te vergroten op 
een goede schoolloopbaan. Hieronder alvast de beschrijving. Wij zoeken in de komende periode ook naar mensen die al 
helemaal thuis zijn in de Nederlandse samenleving en bereid zijn om als “buddies” of “maatjes” de nieuwkomers (de ouders 
van klasgenoten) mee te nemen naar deze activiteiten.   
 
De VoorleesExpress 
Bedoeld voor kinderen van 3,5 tot 8 jaar met een taalachterstand. Een voorlezer komt wekelijks bij het gezin thuis om voor 
te lezen, een spelletje te doen of liedjes te zingen. Om zo het taalaanbod voor het kindje en het gezin te verhogen. 
Programma duurt 20 weken. Ouders dienen gemotiveerd zijn voor deelname. Ouders werken nauw samen met de 
voorlezer. Aanmelden via de school (IB’er) Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Meer info op: www.voorleesexpress.nl   

 
De Taalvijver 
De Taalvijver helpt kinderen van 4 t/m 12 jaar (groep 2 t/m 8) die in hun thuissituatie onvoldoende in aanraking komen met 
de Nederlandse taal. Ze werken in groepjes onder leiding van een taalcoach. Locaties: Buurtkamer Keizer Karel Park, 
Wijkcentrum Alleman, Wijkcentrum De Bolder, Wijkcentrum Open Hof. Wanneer: Woensdagmiddag. Aanmelden via 
info@detaalvijver.nl  Deelname meestal gratis. Meer info op: http://www.wereldbuur.nu/de-taalvijver.html   
 

http://www.bredeschool-omnibus.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/wiskunde-zonder-boek
http://www.voorleesexpress.nl/
mailto:info@detaalvijver.nl
http://www.wereldbuur.nu/de-taalvijver.html
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Het Taalhuis Amstelland 
Het Taalhuis is een laagdrempelige plek waar volwassenen die beter Nederlands wil leren lezen, schrijven en/of spreken 
terecht kunnen voor advies op maat, rekening houdend met hun persoonlijke situatie. We hebben ook mogelijkheden voor 
mensen die niet of nauwelijks enige scholing hebben gehad in het thuisland en voor mensen met een piepkleine 
portemonnee. Het Taalhuis biedt de volgende diensten: 
 
De balie van het Taalhuis  
Hier kan men terecht voor een advies op maat hoe en waar beter Nederland te leren. Waar: Bibliotheek Amstelveen 
(Stadshart). Wanneer: Dinsdag- en donderdagmiddag 13:00-16:00 uur. 
 
Taalcafé 
Iedere dinsdagmiddag praten we in het Taalcafé over alledaags onderwerp en een bepaald thema. Je kunt hier nieuwe 
mensen ontmoeten, taalspelletjes doen en gesprekjes voeren. Onder leiding van Nederlandse begeleiding. Setting is net 
als in een café: tafels met stoelen, koffie/thee/koekjes. Waar: Bibliotheek Amstelveen (Stadshart). Wanneer: 
Dinsdagmiddag 13:30-15:00. Aanmelding is niet nodig, is vrij toegankelijk. Deze dienst is gratis. 
 
Leeskring  
Regelmatig starten er vanuit het Taalhuis nieuwe leeskringen. Zo’n leeskring bestaat uit 6 à 7 deelnemers en 2 Nederlandse 
begeleiders. Samen lees je een echt Nederlands boek, weliswaar hertaald (dus geen moeilijke woorden en met korte zinnen) 
en praat je in het Nederlands over de inhoud van het boek. Aanmelding via de balie van het Taalhuis. Deze dienst is gratis. 
 
Taalcoach 
Voor mensen die beter Nederlands willen leren, is het mogelijk een taalcoach te krijgen. De eerste stap hiervoor is een 
bezoek aan de balie van het Taalhuis voor een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is te kijken of een taalcoach 
inderdaad de meest geschikte oplossing is voor deze persoon. Zo ja, dan zoeken we een taalcoach die helpt bij het oefenen 
van de Nederlandse taal. Wekelijks werk je anderhalf uur samen met de taalcoach. Die helpt je met bijvoorbeeld met lezen, 
schrijven en/of spreken. Taalcoaches kunnen we alleen bieden aan mensen die in Amstelveen wonen. Een taalcoach is geen 
docent, maar een vrijwilliger die veel affiniteit heeft met taal. Ook deze dienst is gratis, maar niet vrijblijvend. Voor een 
overzicht van alle mogelijkheden van het Taalhuis: http://www.wereldbuur.nu/     
 
 

Leesnieuws van de Bibliotheek – promotiefilm  
De januari nieuwsbrief van de Bibliotheek sturen we als aparte bijlage mee met deze Infobus. De Bibliotheek maakt een 
nieuwe promotiefilm en onze groep 7 was heel trots dat zij in deze film mochten acteren. Onze leescoördinator, juf Eefje 
van ‘t Hoff heeft in een interview duidelijk gemaakt hoe we op Brede School Omnibus zorgen voor een goede leesbeleving 
in samenwerking met Connie Fransen van de Bibliotheek Amstelland. De opnames zijn afgelopen week gemaakt en wanneer 
de film klaar is laten wij u dat weten.  
 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Frank Roël 
Directeur  

http://www.wereldbuur.nu/

