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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

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

Vr 23 februari Groep 5 (delegatie) naar Kunstuitleen  5 

Ma 26 februari  t/m  
Vrijdag 2 maart  

Voorjaarsvakantie ! 1 t/m 8  

Ma 5 maart Weer naar school , onthulling kunstwerk groep 5 1 t/m 8 

Vrij 9 maart Studiedag, alle kinderen vrij  1 t/m 8 

Wo 14 maart Actiedag Primair Onderwijs , mogelijk is de school dicht 1 t/m 8  

 
 

De promotiefilm van de Bibliotheek is af! 
Brede School Omnibus werkt goed samen met Bibliotheek 
Amstelland. Daarom werden wij gevraagd om met groep 7 mee 
te werken aan een nieuwe promotiefilm. Het is een heel mooi 
filmpje geworden en het is tegelijk een Omnibus promofilm 
geworden.  
 
Bekijk de film van 5 minuten via deze link …….  
 https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/dbos.html 
 
 

Ouder- en Kindcoach  
Mijn naam is Priscilla Boontje en ik stel mij graag even kort aan u voor. Sinds januari 2018 ben ik 
als ouder-kind coach elke maandagochtend van 8.00 tot 11.00 uur aanwezig op de Omnibus. Ik ben 
als jeugdhulpverlener in dienst van de gemeente Amstelveen en één van mijn taken is om als 
Ouder- en Kindcoach op school aan de slag te gaan. 
 
Wat doet een Ouder- en Kindcoach? 
Een Ouder- en Kindcoach kan met u in gesprek als u vragen heeft over  de opvoeding en 
ontwikkeling van uw kind(eren) of de sociale vaardigheden van uw kind. U kunt bij mij terecht als 
u zich zorgen maakt of als u zich afvraagt of u zich zorgen moet maken. Denkt u hierbij aan vragen 
als 
• Uw kind is zonder zichtbare aanleiding snel boos of verdrietig  
• Uw kind wil niet naar school 
• Uw kind kan niet stil zitten in de klas en stoort andere kinderen tijdens de les 
• Uw kind is onzeker en durft niet voor zichzelf op te komen 
• Uw kind overschreeuwt zichzelf en houdt weinig rekening met andere kinderen 
• Uw kind wordt gepest of pest andere kinderen 
• Uw kind vindt het moeilijk om vriendjes te maken of vriendschappen te behouden 
• Uw kind luistert niet en/of houdt zich niet aan regels 
• Er is veel ruzie in het gezin en u zoekt hulp om op een positieve manier met elkaar om te gaan 
• U en uw partner zijn gescheiden en u maakt zich zorgen of heeft vragen wat dit voor impact heeft op uw kind(eren) 
 
Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen te bedenken waar u mij over kunt aanspreken. Blijf er niet mee rondlopen, stel 
gerust uw vraag. Door met elkaar in gesprek te gaan proberen we gezamenlijk, bij voorkeur samen met school, een 
oplossing te zoeken voor uw probleem. Het kan zijn dat ik u niet verder kan helpen, maar samen met u wel de juiste persoon 
kan vinden om u verder te helpen. 
 
Waar en wanneer kunt u mij vinden? 
Ik ben elke maandagochtend van 8.00 tot 11.00 uur aanwezig. U ziet mij bij de start van de schooldag staan bij de ingang, 
net als de leerkrachten en overig personeel van de Omnibus. U kunt mij zonder afspraak aanspreken of u kunt contact 
opnemen via de mail p.boontje@amstelveen.nl  of telefonisch 06 45656806. 
 

https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/dbos.html
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Juf Tanja heeft een nieuwe baan 
Juf Tanja heeft om praktische redenen besloten om een andere baan te zoeken. Zij gaat werken in de kinderopvangbranche 
dicht bij haar woonplaats. Zij zal in de maand februari op de donderdagen nog in groep 4 lesgeven. Juf Eefje geeft dan les 
op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. De laatste werkdag van juf Tanja is op 22 februari. Als u wilt, dan kunt u om 
15:15 uur even langskomen om haar gedag te zeggen.  
 
Wij wensen juf Tanja veel succes en werkplezier in haar nieuwe baan! 
 

De Beweegbus – groot succes! 
Afgelopen weken konden de kinderen van 
groepen 3, 4 en 5 inschrijven voor onze nieuwe 
naschoolse activiteit: De Beweegbus.  
 
Het Sportbedrijf Amstelveen maakt dit samen met 
ons mogelijk voor slechts € 8,= per 4 keer 
deelnemen. De groep is nu 16 kinderen en er is 
nog plaats voor 4 extra. Ook de groepen 6, 7 en 8 
komen aan de beurt.  

Deze activiteit hoort 
bij ons doel om een 
gezonde school te 
willen zijn. Bewegen in 
plaats van stilzitten 
achter een schermpje. 
Samenwerken in 
plaats van individueel jezelf vermaken. Of hutten bouwen met de takken 
in de bosjes. Rondom onze school is het allemaal mogelijk!  
 
 

 
Het Sportbedrijf Amstelveen organiseert nog veel meer 
gezonde activiteiten voor kinderen in onze wijk. Kijk op 
hun web-site en ook op de mededelingenmuur in de hal 
waar u binnenkomt (tegenover de trap).  
 
Naast de kindgerichte acties zijn er ook trainingen en 
cursussen gericht op de volwassenen. Gezond zijn en 
blijven, fit en weerbaar, dat is de boodschap. Ook deze 
activiteiten worden zichtbaar op de muur.   
 
 

Nieuwe Bankrashal – in de Voorjaarsvakantie 
Woensdag 28 februari en donderdag 1 maart  
Geopend van 10:00 - 17:00 uur • Entree* € 5.00 
*Prijs geldt voor kinderen vanaf 1 jaar, ouders en begeleiders hebben gratis 
toegang. 
 
Adres: Pandora 3, 1183 KK Amstelveen 
Voor vragen of meer informatie: www.luchtkussenspektakel.nl 
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Leesbevordering – Schrijver in de school  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
André Nuyens was op 5 februari in verschillende groepen te gast om te vertellen hoe het is om schrijver te zijn. Hij had 
verschillende van zijn boeken meegenomen en heeft daaruit ook voorgelezen.  
 

 
Tennisles op de Omnibus  
De gezonde school wil veel doen aan sport en gezond bewegen. Daarom zijn er 
regelmatig clinics, dat zijn korte kennismakingstrainingen van allerlei 
verschillende sporten. We hadden eerder al judo en nu was Tennis aan de beurt. 
 
Via de samenwerking met het Sportbedrijf Amstelveen worden er dan 
professionele leraren en trainers ingezet om de kinderen met de sport te laten 
kennismaken. Afgelopen week was er op dinsdagochtend een tennisclinic voor de 
kinderen van de groepen 3, 4 en 5. De concentratie was hoog en het plezier was 
groot.  
  

 

Leerlingenraad 
De Leerlingraad is na de verkiezingen afgelopen week voor het eerst bij elkaar geweest. Samen met meester Frank is gepraat 
over de taken en adviesmogelijkheden van de leerlingenraad. Het verslag van de vergadering komt op de 
mededelingenmuur te hangen.  
 

Verkeerscontroles rondom de school – mededeling van Gemeente Amstelveen  
Bij regelmatige controles hebben de politie en team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente Amstelveen-
Aalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties rondom de scholen plaatsvinden. Van maandag 5 maart tot en 
met vrijdag 9 maart 2018 start team HOR in samenwerking met de betreffende wijkagent van de politie een actie waarbij 
gelet wordt op verkeershinder. Wij zullen, indien noodzakelijk, verbaliserend optreden. U kunt hierbij denken aan de 
volgende parkeersituaties waarop wordt gelet: 
 
• Dubbel parkeren; 
• Parkeren in stopverbod; 
• Parkeren op het trottoir; 
• Stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat; 
• Parkeren buiten de vakken in een woonerf; 
• Rijden tegen de verplichte rijrichting in. 
 
Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: team HOR van de gemeente 
Amstelveen-Aalsmeer op telefoonnummer: 020-5404911 
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Peil Engels – onderzoek naar de kwaliteit van de Engelse les 
Op verzoek van de Inspectie heeft de Omnibus met groep 8 meegewerkt aan een inventariserend onderzoek naar de stand 
van zaken in het onderwijs in de Engelse taal. De eerste indrukken van de onderzoeker waren positief, hij vond de gesprekjes 
die werden gevoerd van een “hoog niveau” en dat was een uitspraak waar we samen met de leerlingen van groep 8 best 
trots op kunnen zijn.  

 
Voorjaarsvakantie  
Op vrijdag de 23e februari gelden de normale schooltijden. De bovenbouw is dus gewoon om 15:15 uur vrij. Daarna is er 
een week vrij om weer nieuwe energie te verzamelen en dan verwachten wij u en de kinderen graag weer op maandag 5 
maart op school.  
 

Acties in het onderwijs mogelijk op 14 maart 
Uit onderzoeken in het land blijkt dat de steun van de ouders voor de acties van de leraren in het basisonderwijs nog steeds 
groot is. Afgelopen woensdag was er een actiedag in het noorden van Nederland en voor woensdag 14 maart zijn er 
stakingen aangekondigd in onder andere de regio Amsterdam, waar Amstelveen ook bij hoort. Wanneer door de 
stakingsacties de school niet open kan, dan zullen wij u tijdig daarover bericht sturen.  

 
Slotconcert Zing ‘es in muziekschool Amstelveen  
Vandaag, vrijdag 16 februari was het slotconcert voor de ouders. De groepen 3, 5 en 
7 hebben afgelopen weken muziekles gekregen én een theaterles om de 
choreografie in te studeren. Het was een samenhangend verhaal rondom het thema 
Sport, Samenwerken, Teamspirit en Zelfvertrouwen.  Complimenten aan de 
bedenkers en aan de kinderen die dit zo goed samen met hun juffen hebben 
ingestudeerd.  

Vriendelijke groet en namens het team alvast een  
prettige vakantie gewenst!  
 
Frank Roël  
Directeur  


