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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

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

Wo 20 juni  Ouderkamer 4:  “Media-opvoeding”  9:00 – 10:00 uur Ouders  

Wo 20 juni  Opening Tentoonstelling Kunst Dichtbij Plus Ouders en kinderen 1-8  

Do 21 juni  Bankras Festival vanaf 15:30 bij Pantha Rhei 1 t/m 8, ouders en buurt 

Vr 22 juni Schoolreis Archeon  (let op: duurt tot ná schooltijd)  5 – 7 

Ma 25 juni Start Brede School Project:  “Techniek” 1 – 8  

Do 28 juni  Rapport mee   

Ma 2 t/m do 5 juli Ontwikkelingsgesprekken  

Do 12 juli Schoolreis Dierenpark Amersfoort 1 – 4  

Vr 13 juli Eindfeest en Afsluiting Project   

Wo 18 juli Juffen- en Meestersdag  1 – 8  

Vr 20 juli    Om 12:00 uur begin van de zomervakantie  Alle groepen 12:00 uur VRIJ!  

 
 

Waterslak zoekt woonruimte  
Dat is de titel van een leskist van Natuur- en Millieueducatie die in groep 5 is ingezet.  
De kinderen hebben geen slakjes gevonden, dus de woningnood was kennelijk niet heel ernstig.  
 
Ze hebben wel veel andere waterdiertjes gevonden en na het bestuderen weer netjes teruggezet 
in de sloot.  
 
De leskisten van de NME geven op een heel aantrekkelijke manier informatie over natuur en 
milieu en zo kunnen we de kinderen onderzoekende vaardigheden aanleren.  
 

 
 
 

Medezeggenschapsraad Jaarverslag 
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De raad praat en denkt mee over het beleid van 
de school. Op sommige onderwerpen heeft de raad instemmingsrecht en voor andere zaken is er adviesrecht. De MR heeft 
een jaarverslag gemaakt, waarin u kunt lezen wat er afgelopen schooljaar is besproken en hoe er is samengewerkt met de 
school en met de directie. De directie is bijna altijd aanwezig bij de vergadering als adviseur en informatiebron. Het 
jaarverslag van de MR komt op de website van de school te staan.  
 
 

Kunstwerk Brussel  van Jeroen Henneman 
Groep 1/2 heeft deze week de 
Taalmuur (in de centrale hal) 
gevuld met mooie werkstukken 
naar aanleiding van het kijken 
naar en praten over over het 
kunstwerk “Brussel”.  
 
Het laatste kunstwerk van dit 
schooljaar is geselecteerd door 
kinderen van groep 3. De titel is 
“Brussel” en het is gemaakt door 
Jeroen Henneman.  
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“Blijven of gaan”   
Dat is de titel van een aangrijpend boek met verhalen van mensen uit Syrië, die dromen 
van een vrij land om in te wonen. Auteur Saskia Harkema heeft in 2014 een aantal mensen 
ontmoet. Deze mensen stelden zich steeds de vraag “Wat kan ik doen?” Het is een 
hoopvol verhaal dat ons veel kan leren over de veerkracht en moed van gewone mensen 
in buitengewone omstandigheden.   
 
De directie ontving uit handen van Marcel Roozeboom, directeur van uitgeverij Futuro vijf 
exemplaren van het boek als cadeau aan onze school. Het boek kan worden geleend door 
iedereen die belangstelling heeft voor deze verhalen. Begrip voor elkaar leidt tot 
verbinding en dat is een belangrijk aspect van onze multiculturele school.   

 
Arthur Martin  

Kunstenaar/fotograaf Arthur Martin gaf een 
inspirerende les aan groep 4 en 5 over 
fotografie. De samenhang tussen de plek 
waar je als fotograaf staat en waar het licht 
op de foto vandaan komt werd duidelijk 
aangewezen.  
 
De foto Hong Kong Flying heeft 6 weken in de 
hal gehangen en Arthur had speciaal voor 
deze gastles nog een grote hoeveelheid 
andere foto’s meegenomen. Arthur Martin 
heeft zijn atelier in Bussum en reist met 
regelmaat de wereld over op zoek naar 
nieuwe onderwerpen.  

 
 
A Day for a Change – markt op woensdag 20 juni  
De organisatie Day for a Change geeft les op basisscholen over ondernemen en investeren. Dat is gekoppeld aan een goed 
doel. Kinderen bedenken een ondernemingsplan en het benodigde geld wordt door de Rabobank als een micro-krediet 
beschikbaar gesteld. Vorige week hebben 5 groepjes ondernemers uit groep 8 voor een jury hun presentaties gegeven. De 
plannen werden goedgekeurd en de kredieten zijn toegekend. De bestuursvoorzitter van de bank was vol lof over de jonge 
ondernemers en hij heeft er een twitterbericht over rondgestuurd.  
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Ouderkamer woensdag 20 juni  
De Ouderkamer van 20 juni gaat over mediawijsheid en 
media-opvoeding. Smartphones, tablets, compters en social 
media kunnen veel goede dingen teweeg brengen, maar bij 
verkeerd gebruik kan het ook mis gaan.  
 
Hoe ga je daar als ouder mee om? Wat is verstandig, wat 
moet je verbieden en wat kun je stimuleren?  
 
Daarover gaat de Ouderkamer aanstaande woensdag van 
9:00 tot 10:00, direct na de opening van de tentoonstelling 
Kunst Dichtbij Plus.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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.  

 
 
 

Cultuurschool 2018 Noord-Holland – het juryrapport  
 
Bij de verkiezing voor de Cultuurschool 2018 van de provincie Noord Holland 
kreeg onze school een bijzonder mooi juryrapport. Het rapport sturen wij als 
bijlage bij deze Infobus.  
 
Het filmpje dat op de Omnibus is gemaakt duurt 3 minuten: 

https://youtu.be/suMZ3j_lvJs 

 
 

 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël  

Omnibus ontvangt 

een   mooi 

Juryrapport  

https://youtu.be/suMZ3j_lvJs

