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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Ma 4 juni  Fotograaf Arthur Martin op school (Hong Kong Flying) 4, 5 

Do 7 juni Day for Change – presentaties op Rabo-hoofdkantoor 8 

Do 7 juni Groep 3 (delegatie) selecteert nieuw kunstwerk 3 

Do 7 juni Beweegbus na schooltijd (max. 25 deelnemers, € 2,= p.p.)  1 t/m 8  

Ma 11 juni Onthulling nieuw kunstwerk 8:45 uur  1 t/m 8 + ouders  

Ma 18 juni Studie/werkdag, alle kinderen VRIJ  1 t/m 8  

Do 21 juni  Bankras Festival  1 t/m 8, ouders en buurt 

 
 

Cultuurschool 2018 Noord-Holland 
Bij de verkiezing voor de Cultuurschool 2018 van de provincie Noord 
Holland kreeg onze school een bijzonder mooi Juryrapport. De Jury is 
verrast door onze koppeling van Cultuuronderwijs aan Taalvorming en 
is heel tevreden over de inzet van het héle team bij alle activiteiten. Het 
volledige rapport is vanaf volgende week zichtbaar op de mededelin-
genrails naast het kunstwerk Hong Kong Flying.  
 

Het filmpje dat op de Omnibus is gemaakt duurt 3 minuten:  https://youtu.be/suMZ3j_lvJs 

 
 

Avondvierdaagse  (er komt nog een foto-album op onze website: www.bredeschool-omnibus.nl  

 

 
De Beweegbus komt terug - start op donderdag 7 juni na schooltijd 
De Beweegbus komt dit schooljaar nog een aantal donderdagen terug. Deelname maximaal 25 kinderen van groep 2 t/m 
8, kosten € 2,= per keer, vooraf betalen aan juf Ada.  Nader bericht volgt op een poster in de hal.  
 

Omnibus ontvangt een   

mooi Juryrapport en 

haalt de derde plaats 

De Avondvierdaagse is weer 

goed ver”lopen”. Steeds meer 

kinderen doen mee. Ondanks de 

afgelasting van één avond kreeg 

iedereen volgens de regels toch 

een medaille.  

https://youtu.be/suMZ3j_lvJs
http://www.bredeschool-omnibus.nl/
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Bankras Festival  
Op donderdagmiddag 21 juni is het Bankras Festival, bedoeld om verbinding te creëren 
tussen de scholen en de buurt. Op het parkeerterrein en bij Panta Rhei zijn er verschillende 
activiteiten voor kinderen, ouders en buurtbewoners.  
 
Kijk naar de posters op de voor- en achterdeur van de school.  
 
 

De groei van groep 1/2  
Het succes en de toenemende populariteit van onze school zien we terug in de aantallen 
kinderen die worden aangemeld voor groepen 1 en 2. Vanwege deze grote belangstelling en 
om rust in de groep te behouden hebben we een stop gezet op de instroom tot aan de 
zomervakantie. Alle kinderen die in deze periode 4 jaar worden, komen pas naar school ná 
de zomervakantie en zo kunnen we goed onderwijs blijven geven aan alle kinderen van onze 
groep 1/2.  
 

 
De eindopbrengsten van groep 8 – stijgende lijn!  
De leerlingen van groep 8 hebben allemaal zeer geconcentreerd gewerkt tijdens de Centrale Eindtoets (die we vroeger Cito-
toets noemden). We zien een stijgende lijn in de gemiddelde opbrengsten en in de werkhouding. Met de gemiddelde score 
van 534,1 krijgen we als school van de inspectie de beoordeling voldoende op het criterium Eindopbrengsten. Wij zijn vooral 
blij dat deze leerlingen hun kansen hebben gepakt en wensen ze nu alvast succes in het vervolgonderwijs. Elke leerling 
heeft een plek gevonden op de school van hun eerste keuze, passend bij het onderwijsniveau dat ze met succes zullen 
kunnen volgen.  
 
 

Het Jongerenwerk in Amstelveen  
Op Brede School Omnibus hebben we goed contact met het Jongerenwerk Amstelveen. Hieronder een klein deel uit hun 
flyer. De volledige flyer is verkrijgbaar bij juf Ada, de schoolassistente en bij juf Niesje, intern begeleider.   
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Kun jij wel een steuntje in je rug gebruiken? Heb je problemen thuis, op school, met de politie of heb je schulden omdat je 
bijvoorbeeld geen inkomen hebt? Zou je toch weer graag naar school of een baantje willen hebben, maar weet je niet waar 
je moet beginnen? Heb je geen vrienden of denk je dat de vrienden die je hebt niet goed voor je zijn? Op dat soort momenten 
is het prettig dat je mensen om je heen hebt die je begrijpen en je weer op weg helpen. Ben je tussen de 10 en 23 jaar oud 
en woon je in Amstelveen, dan kun je contact opnemen met het Jongerenwerk van de gemeente Amstelveen. 

 

Hoe wij werken 
Het jongerenwerk van de Gemeente Amstelveen is ervan overtuigd dat elke jongere unieke kwaliteiten heeft en dat er  
voor elke jongere een passende plek in de maatschappij is. Wij werken vanuit een positieve benadering en ondersteunen 
jongeren door hen passende begeleiding te bieden. Wij bieden jongeren het steuntje in de rug dat zij soms nodig hebben 
om zelf weer verder te kunnen 
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Muziek, Engels en theaterles in de groepen 5, 6 en 7 
De samenwerking, die we al hadden met meester Dennis Thompson van het Herman Wesselink College voor de lessen 
Muziek en Engels konden we nu uitbreiden met de inzet van zijn collega Eveline Hesp, docent drama (dat is theaterles). Ze 
werken nu samen met de leerkrachten aan een mini-musical per groep die later zal worden opgevoerd voor de leerlingen 
van 5, 6 en 7 en hun ouders. Het doel is om creatief taal- en muziekgebruik bij de leerlingen te bevorderen en tevens om 
kennisoverdracht van voortgezet naar primair onderwijs te organiseren. Nadere berichten volgen.  

 
Sporten in de vakantie  - ingezonden door Sportivun i.s.m. Sportbedrijf Amstelveen 
Beleef een geweldige vakantie met Sportivun! 
Sportivun organiseert in de zomervakantie verschillende kampen voor kinderen in Amstelveen. Dit doen we voor 
verschillende leeftijdsgroepen in sportcentrum de Meent. We organiseren voor ieder wat wils: multi-sport dagkampen, 
bobo vakantiekampen en sport specifieke kampen zoals voetbal- en tenniskampen. Tijdens de kampen wordt alles 
geregeld: lunch, (gezonde) tussendoortjes en een coole bidon! 
 
Multi-sport dagkamp 
Sportivun organiseert van 23-27 juli een multi-sport dagkamp voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en 7 t/m 10 jaar. We doen 
alleen maar leuke dingen, zoals knotshockey, bunkertrefbal, handbal, bubbelvoetbal en spelen op een springkussen. 
 
Bobo vakantiekamp 
In samenwerking met het educatieve kleutertijdschrift Bobo organiseert Sportivun dagkampen voor jongens en meisjes 
van 4-6 jaar: fun voor kleuters dus, op een manier die helemaal aansluit bij de belevingswereld van het jonge kind.  
 
Sport specifieke kampen 
Wil jij de hele dag bezig zijn met de sport van jouw keuze, zodat iedereen straks kan zien hoe goed jij bent? Ga dan met 
ons mee op sportkamp: voetbal, tennis, badminton of triatlon, met of zonder overnachting. De kampen vinden plaats in 
de zomervakantie in Soest en Baarn. Je kan kiezen voor een dagkamp of een slaapkamp.  
 
Meer informatie over de kampen is te vinden via www.sportkampenvansportivun.nl  
 
 

Engelstalige zomerkampen – English summercamps 
Het is bijna zomervakantie en veel ouders zijn plannen aan het maken voor 
hun kinderen. Wij bieden in de maanden juli en augustus op verschillende 
locaties een Engelse zomerweek aan. Deze week is voor iedereen in de 
leeftijd van 7 t/m 18 jaar. Door een gevarieerd les- en 
activiteitenprogramma geven zij een "boost" aan hun Engels. Al 15 jaar 
worden er door ons Engelse zomerweken georganiseerd, eerst onder de 
naam van onze partner Anglia en nu onder onze naam English Academy 
Group Europe.  
 

Op onze  Engelstalige website  kunt u alles  vinden over de locaties en de programma’s voor de verschillende leeftijden.  

 
Angela Koopal - van der Heijden   M:summer@englishacademy.info 
Summer School Coördinator    T: 0165-235233 
 
 
 

 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël  

http://www.sportkampenvansportivun.nl/
http://www.englishacademy.info/

