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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Wo 16 mei Start Ramadan   

Vr 18 mei Filmopnames i.v.m. verkiezing Cultuurschool 2018  

Ma 21 mei  Tweede Pinksterdag, alle groepen VRIJ  1-8 

Di 22 – vr 25  Annie M.G. Schmidtweek   

Ma 28 – do 31 mei  Avondvierdaagse in Ouderkerk   

Wo 30 mei Open Podium - vlindertjes, groep 3, 5 en 7  

Wo 30 mei  Verkiezing beste Cultuurschool (Castricum)   

 
 

De Beweegbus komt terug !  
Wegens groot succes komt de Beweegbus dit schooljaar nog een aantal donderdagen terug. Deelname maximaal 25 
kinderen van groep 3 t/m 8, kosten € 2,= per keer, vooraf betalen aan juf Ada.  Nader bericht volgt op een poster in de hal.  
 

Groepen 4 en 5 waren in de Hermitage  
Wat een geweldige ervaring! Eerst gingen we met de stampvolle metro naar 
Amsterdam. Eenmaal aangekomen werden we ontvangen door de mensen van 
de Hermitage. We hebben een rondleiding gekregen langs prachtige werken 
van Rembrandt waaronder het 
schilderij ‘Flora’.  
 
In een atelier hebben we geleerd 
met wat voor een verf Rembrandt 
schilderde en daar mochten we 
dat ook zelf proberen. We 
hebben geleerd hoe je licht en 
schaduwen kan schilderen.  
 
We hebben daarnaast  
zelfportretten gemaakt en 
stillevens. Onze schilderijen zijn 
te bewonderen in de klas en in de 
hal! 
 

 
 

Annie M.G. Schmidt week 
20 mei is de geboortedag van Annie M.G. Schmidt. Daarom wordt elk jaar rond die datum de Annie M.G. Schmidtweek 
georganiseerd.  
Een feestelijke week waarin haar werk centraal staat!! 
Natuurlijk doen wij daar als Omnibus ook aan mee! Connie, onze 
leesconsulente, bezoekt iedere groep. Zij zal daar een les geven over 
het werk van Annie M.G. Schmidt. Daarnaast doen de kinderen in de 
klas een aantal leuke activiteiten. In de gang van de school kunt u het 
resultaat bewonderen. 

 
Kledingmarkt op 16 mei succesvol!  
De kledingmarkt van gisteren, woensdag 16 mei, werd weer goed bezocht door ouders van de Brede School Omnibus. Dank 
aan alle mensen die hun gebruikte kleding hebben ingeleverd. De markt van gisteren heeft € 73,60 opgebracht (dat is al 
meer dan vorige keer!) en dat geld mogen we gebruiken voor de aanschaf van buitenspelmateriaal. Binnenkort, op 
woensdag 23 mei, komt de Leerlingraad voor de tweede keer bij elkaar en dan mag deze groep leerlingen meebeslissen 
over de materialen die we gaan kopen.  
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Ramadan  
De jaarlijkse vastenperiode voor de gelovige moslims is begonnen op woensdag 16 mei. Hoewel volgens de regels van het 
geloof kinderen niet verplicht zijn om mee te vasten, wil een aantal kinderen wel graag meedoen. Dat respecteren wij. 
Vandaag, op de tweede dag, hebben we gemerkt dat het voor jonge kinderen best moeilijk kan zijn om het vol te houden. 
Dat is begrijpelijk, een schooldag vergt nu eenmaal veel energie. De hersens van jonge kinderen hebben voor een goede 
werking regelmatig brandstof nodig. Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind wel of niet 
toestemming te geven om mee te vasten. 
  
Wij adviseren de ouders die hun kind toestemming geven om te wennen aan het vasten, om dan in de weekeinden de 
kinderen mee te laten doen, zodat zij op de schooldagen alle energie kunnen gebruiken om te leren en om goede toetsen 
te kunnen maken.  
 
 

Techniek is Troef – samenwerking Panta 
Rhei met Brede School Omnibus  
Afgelopen dinsdag is het mini-samenwerkingsproject  

Techniek is Troef  van 
start gegaan. Het doel 
is om onze leerlingen 
van groep 7 op een 
heel aantrekkelijke 
manier te laten 
kennismaken met 
techniek en ICT en 
met de beroeps-

mogelijkheden die er zijn in dit vakgebied. De eerste 
introductieles op het Techniekplein in Panta Rhei was een 
groot succes. Er volgen nog 3 lessen en een excursie. We 
houden u op de hoogte.  
 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de 
gemeente Amstelveen.  
 
 
 

Vrijdag 18 mei – filmopnames  
Morgen, vrijdag 18 mei worden in de school professionele filmopnames gemaakt van de Kunst- en Cultuurprojecten die we 
op Brede School Omnibus uitvoeren. Ook een kort interview met juf Annelies en meester Frank hoort daarbij.  De film van 
ongeveer 4 minuten wordt dan vertoond op de bijeenkomst van cultuur-coördinatoren op 30 mei. De beelden zijn alleen 
voor dít doel bestemd en zullen niet op een andere manier worden vertoond (wanneer u vragen heeft over het filmen, kom 
dan even langs bij de directie).  
 
Wát er ook uitkomt, wij zijn nu al supertrots dat onze school 
genomineerd is als één van de drie scholen in heel Noord-Holland 
die voor deze prijs in aanmerking komen. Wij gaan ook zeker door 
met deze activiteiten die op een speciale manier de 
taalontwikkeling van alle kinderen bevorderen.  
 
 
 
 
 
 

Omnibus in finale van 

beste Cultuurschool van 

Noord-Holland ! 30 mei 
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Vriendelijke groet, 
Frank Roël  


