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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Ma 5 februari Schrijver in de klas:  André Nuyens  4, 5, 6, 7 en 8 

Di 13 februari Groep 7 Cinema Amstelveen (Anders dan anders) 7 

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

Vr 16 februari Concert “Zing ‘es”   ook voor ouders van 3, 5 en 7 3, 5 en 7  

 
 
De Taalmuur 

Groep 5 heeft deze weken de 
Taalmuur tot haar beschikking om 
hun taaluitingen te kunnen laten 
zien. Ze hebben een les gekregen 
over Cobra, dat is de 
kunstenaarsgroep, waar Corneille 
toe behoorde.  
 
Daarna hebben ze zelf geschilderd 
en getekend op de manier zoals dat 
ook door Corneille is toegepast.  
 
En daar zijn dan weer mooie 
taalstukjes bij geschreven, die u  
kunt lezen op het grote prikbord in 
de hal:  De Taalmuur.  

 
 
 

Gezonde School – bewegen na schooltijd met De Beweegbus 
We plannen voor de proef 4 keer op donderdagen voor kinderen van de leeftijd groep 3-4-5 en daarna 4 keer voor 6-7-8.  
Het duurt van 15:15 tot 16:15 uur. De kosten zijn € 8,= voor 4 keer meedoen.  
 
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?  
a. De ouders sturen een verzoek tot aanmelding in een e-mail met als onderwerp: Beweegbus naar administratie@bs-

omnibus.nl  In de e-mail  de naam van uw kind en de groep vermelden.  
 

b. Juf Ada maakt dan een lijst van de kinderen die mee willen doen. Minimum 14 kinderen (anders gaat het niet door), 
maximaal 20 kinderen.  
 

c. De ouders krijgen bericht of hun kind is geplaatst. Daarná kunt u pas betalen.  
 

d. De inschrijving is pas geldig als er € 8,= is betaald aan juf Ada (contant, alleen gepast geld s.v.p.)  
 
Als er plaats over is mogen ook kinderen uit groep 2, die al 6 jaar zijn, meedoen. Bij grote belangstelling bekijken we of we 
later kunnen uitbreiden.  
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Voorkomen en aanpakken van (cyber)-pesten  
Whats-app groepjes tussen kinderen kunnen goed werken voor positieve dingen als afspraakjes maken, gezamenlijk een 
sportieve activiteit opzetten en allerlei andere prettige zaken die kinderen in groepsverband willen ondernemen. Wanneer 
deze technische mogelijkheden verkeerd worden gebruikt, kan makkelijk pesten, uitsluiten en geroddel ontstaan. Dan 
ontstaat er een onveilige situatie van angst en intimidatie, waarop direct en sámen met ouders moet worden ingegrepen. 
U bent als ouders immers primair verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind.  
 
Afgelopen week heeft dat cyber-pesten zich geopenbaard in groep 8. Alle ouders van de kinderen in deze groep zijn hierover 
geïnformeerd en met de kinderen die het pest- en roddel-initiatief hebben genomen worden in overleg met hun ouders 
gesprekken gevoerd en sancties besproken. Wij hebben het standpunt, dat kinderen die niet actief mee-pesten, maar het 
wel bemerken en dan toch niets doen om het pesten te stoppen, eigenlijk meehelpen om het pesten te laten voortbestaan. 
Alle kinderen in elke groep hebben mede-verantwoordelijkheid.  
 
Kinderen lopen qua kennis van de moderne communicatiemiddelen en social-media vaak voor op de volwassenen. Dat is 
de reden dat wij alle ouders sterk adviseren om actief en regelmatig de smartphones en andere schermen van uw kind te 
controleren. Zo zorgen we samen voor het voorkomen van onbedoeld en ongewenst gebruik van de apparatuur.   
 
In groep 8 worden nu alle meegebrachte smartphones ’s morgens in bewaring gegeven bij de leerkracht en aan het einde 
van de schooldag weer uitgedeeld. De juf bewaart ze in een gesloten lade. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor eventueel verlies of ontvreemding.  
 
Wij berichten u later over aanvullende acties om ook op dit gebied het Gezond Gedrag en mediawijsheid te stimuleren. Wij 
hebben u als actief betrokken ouders echt nodig!  
 

Juf Dirani en juf Romana in een groeiende groep 1/2  
Er komen steeds meer ouders van jonge kinderen die zich aanmelden voor Brede School Omnibus. Dat is heel goed nieuws 
voor de groei van de school. De jongsten krijgen veel nieuwe indrukken en leren om samen te spelen en te leren. Juf 
Annelies heeft daarbij hulp van juf Romana. Zij is onderwijsassistent en leert momenteel voor het diploma van leraar. 
Romana is er op woensdagochtend of op de vrijdagochtend, wanneer juf Annelies verlof heeft. Juf Dirani is afgelopen weken 
begonnen als extra onderwijsassistent in deze groeiende groep en zij is er iedere dag tijdens de schooltijden. De 
samenwerking is heel goed en intensief, wij zijn blij met Romana en Dirani en wensen ze veel succes en werkplezier.  
 

Leerlingraad 

In de groepen 5,  6, 7 en 8 zijn per groep 2 kandidaten voor de Leerlingraad gekozen. De eerste vergadering is gepland op 
woensdag 14 februari van 11:45 tot 12:15 uur. Meester Frank is erbij om te begeleiden, zodat het een goede bespreking 
kan worden, waar echt concrete acties uit kunnen komen. De leerlingen hebben zelf al onderwerpen bedacht en we vullen 
dat lijstje aan met onderwerpen die in de Leerlingtevredenheidspeiling zijn genoemd. In de rest van het schooljaar zijn nóg 
twee bijeenkomsten gepland.  
 
 

Letterdiploma’s in groep 3! 
Vorige week woensdag was het dan 
zover. Kern 6 was klaar en alle kinderen 
van groep 3 hebben door goed te 
oefenen op school en ook thuis, hun 
Letterdiploma kunnen halen. De ouders 
mochten erbij zijn en de juf had gezorgd 
voor iets lekkers.  
 
Het werd een mooi feest en nu alle 
letters gekend worden, gaan we verder 
met het begrijpen van wat er in een 
verhaaltje wordt gezegd en bedoeld.  
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De Voorleesdagen zijn er weer !  
Op Brede School Omnibus werken we veel aan Leesbeleving. Dat betekent dat we van allerlei activiteiten bedenken om het 
plezier in het lezen te ontwikkelen en uit te breiden. Lezen is de basis van al het leren en daarom super-belangrijk! Leren 
lezen gaat een stuk beter als je al jong geleerd hebt om daar plezier aan te beleven.  
 

We werken samen met de collega’s van Kindcentrum De 
Stoel, omdat je met deze activiteiten niet jong genoeg kunt 
beginnen.  
 
Op de foto zie je juf Herma die met haar vertelkastje weer 
een mooi en spannend verhaal over de slapende tijger kwam 
vertellen.  
 
Wij adviseren alle ouders om met hun kinderen iedere week 
naar de grote bibliotheek in het Stadshart te gaan en thuis 
veel en afwisselend voor te lezen.  
 
 
 

 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Frank Roël 
Directeur  


