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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

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

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

Do 15 maart Rapporten mee naar huis  2 t/m 8 

Do 15 maart Kangoeroewedstrijd Rekenen Kinderen uit groepen 3 - 8 

Ma 19 maart Koersupdate – evenement  (zie hieronder)  Ouders en Leerkrachten  

Ma 19 - Do 22 maart Ontwikkelingsgesprekken (uitnodiging volgt)   

Ma 26 maart Project Zwerfafval  7 

Di 27 maart Muziekschool  4 

Wo 28 maart Open Podium   

Wo 28 maart “Bij de drogist”  8 

Do 29 maart Paasontbijt 1 t/m 8  

Vr 30  - Ma 2 april Pasen, alle kinderen vrij  1 t/m 8  

 
 

Humpiedancing voor groepen 1 t/m 4 komt terug op vrijdag na schooltijd! 
Op vrijdag 16 maart om 12:00 uur start er bij voldoende deelname weer een serie 
van 8 keer Humpie Dancing Dansexpressie lessen voor de groepen 1 t/m 4 op de 
Brede school Omnibus. Aanmelden kan tot dinsdag 13 maart via het 
inschrijfformulier (te vinden in de klas). Het kost € 16,= voor totaal 8 lessen.  
 
Peggy Reiziger van Humpie Dancing maakt de verbinding door de kinderen mee 
te nemen in hun gevoel. De kinderen zullen kennismaken met en zich 
ontwikkelen in hun eigen expressie. Met een heleboel plezier, fantasie, respect 
en niet te vergeten de muziek.  http://www.humpiedancing.nl/danslessen-2/ 
 
Een danser uit zijn gevoelens en het verhaal met mooie ronde of heel abstracte bewegingen. De muziek heeft hierin een 
bepalende rol. Dansexpressie vergroot de bewegingen van het woord of de handeling. Het geeft veel ruimte voor 
creativiteit en uiting. Door het gebruik van veelal instrumentale muziek stimuleert dit het ritmisch gevoel. Er wordt ook veel 
gezongen. 
 

Kom maandag 19 maart tussen 12:00 en 13:00 langs: uw mening wordt gevraagd!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amstelveen wordt steeds internationaler. Op onze school zien we veel kinderen uit verschillende culturen. Dat heeft 
gevolgen voor het onderwijs. We vragen aan alle ouders van de scholen in onze stichting om mee te denken. Wij nodigen 
u uit om naar school te komen op maandag 19 maart tussen 12:00 en 13:00 uur. In de speelzaal 
kunt u dan een Virtual Reality film bekijken over de internationalisering.  
 
Er is internationale muziek door Marguerida en Roenik en er wordt thee met lekkere hapjes 
geserveerd door onze Sandra Solano.  
 
We vragen u om dan in 5 minuten enkele vragen te beantwoorden over de internationalisering.   

 
Come to the lunch-event on Monday 19th between 12:00 and 13:00. There’s a VR-movie, live music and tea with 
international snacks. We ask your input on the subject of Internationalisation of Amstelveen  

http://www.humpiedancing.nl/danslessen-2/
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Herinnering Studiedag vrijdag 9 maart ’18 
Op vrijdag 9 maart zijn alle kinderen vrij vanwege de studie/werkdag voor de leraren van Brede School Omnibus. Op deze 
dag wordt gewerkt aan de evaluatie van de afgelopen toets-periode en aan de rapporten die op 15 maart mee naar huis 
gaan. Daarna volgen dan als gebruikelijk de ontwikkelingsgesprekken met uw kind en met u als ouders.  

  
Herhaling: promotiefilm van de Bibliotheek  
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 
 
 

Nederlands voor ouders  
De lessen voor ouders worden met veel enthousiasme gevolgd door een groep van circa 18 ouders. Deze ouders hebben 
een uiteenlopend opleidingsniveau en ze hebben allemaal hetzelfde doel:  het leren van de taal en van de begrippen die in 
de school van belang zijn. Wij willen alle ouders als partner meenemen in de ontwikkeling van hun kinderen. Dan is taal en 
kennis van wat we doen en hoe we werken op school van groot belang. Naast de lessen op school wordt ook gestimuleerd 
dat de deelnemers meedoen aan diverse taal-activiteiten van de gemeente Amstelveen.   
 

 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Frank Roël  
Directeur  

https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/dbos.html

