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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Ma 2 t/m do 5 juli Ontwikkelingsgesprekken  

Do 12 juli Schoolreis Dierenpark Amersfoort 1 – 4  

Vr 13 juli Eindfeest en Afsluiting Project    16:00 of 16:30 ?   

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!  

Ma 3 september Start schooljaar 2018 – 2019   

 
 

Vakanties en studiedagen in 2018 – 2019  
Herfstvakantie   22 t/m 26 oktober 
Studiedag 1  woensdag 26 september 
Studiedag 2   maandag 19 november 
Kerstvakantie  24 december t/m 4 januari  
Voorjaarsvakantie  18  t/m 22 februari  
Studiedag 3  vrijdag 1 maart  
Paas- en Meivakantie 19 april  t/m  3 mei  (inclusief Koningsdag 27 april)  
Hemelvaart   30 t/m 31 mei  
Pinksteren  maandag 10 juni   
Studiedag 4  maandag 17 juni      
Zomervakantie  15 juli  t/m 23 augustus 2019 

 
Groepsindeling 2018 – 2019  
Hieronder geven wij de indeling van de groepen voor het nieuwe schooljaar. We beginnen met enkele lopende  
ontwikkelingen op onze school en in de gemeente Amstelveen.  
 
Leerlingaantal  
De Omnibus heeft altijd al te maken met een relatief grote tussentijdse in- en uitstroom. De uitstroom bestaat vooral 
uit leerlingen die tussentijds verhuizen en de instroom bestaat voor het grootste deel uit leerlingen die als 4-jarige aan 
de basisschool beginnen. Steeds meer ouders, ook uit andere delen van Amstelveen, weten de Omnibus te vinden als 
een prettige en open school, waar met warmte en in sterk teamverband goed wordt lesgegeven.  
 
In de periode vanaf mei hebben we zelfs een stop moeten zetten op de instroom van 4 jarigen. Deze kinderen krijgen 
na de zomervakantie een plekje in de nieuwe kleutergroep. Zo kunnen we goed onderwijs blijven geven aan alle 
kinderen van onze groep 1/2.  
 
Amstelveen en de internationalisering  
De gemeente is een goede vestigingsplaats voor mensen die om verschillende redenen naar Nederland komen. Er zijn 
vluchtelingengezinnen die als statushouder een woning toegewezen krijgen, er zijn economische migranten en er is 
een groeiende groep mensen, vaak werkzaam in de informatietechnologie, die voor hun werk een lange periode in 
Nederland wonen en werken met hun gezinnen. Amstelveen als geheel heeft een tekort aan leerlingplaatsen en op 
bestuurlijk en gemeentelijk niveau wordt gewerkt aan oplossingen.  
 
Wat betekent dat voor onze school?  
De centrale vraag is steeds: “Wat heeft dit kind van ons nodig?” Op onze school willen we garanderen dat alle kinderen 
zich met hun eigen talenten kunnen ontwikkelen, welke taal zij thuis ook spreken. Dat doen we door inzet van de 
bestaande nieuwkomersgroepen (gevestigd op Orion, leeftijd vanaf 6 jaar) en door inzet van extra personeel op onze 
eigen school. U ziet dat terug in de ruime personele bezetting. De schoolbesturen en de gemeente werken intensief 
samen aan oplossingen die ook op lange termijn een en goede doorlopende onderwijsstructuur bieden voor alle 
kinderen.   
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We starten op 3 september met de volgende opstelling. Juf Ilse Vrolijk doet weer mee; zij was in de afgelopen periode 
al twee maal per week op school om weer een aantal taken op zich te nemen. Haar behandeling is bijna afgerond, 
haar dochter is al bijna 1 jaar oud en ze krijgt steeds meer energie. Ze bouwt weer op en wij zijn blij om haar weer 
terug op school en in actie te zien!   
 
Groep 1/2  Juf Annelies Mekel ma t/m vr  en  juf Dirani Bhola (OW-assistent) ma t/m vr 
Groep 2/3 Juf Firdaouss Hajji ma t/m vr  en  juf Romana Oskam (OW-assistent) alle ochtenden  
Groep 4 Juf Eefje van ‘t Hoff  ma, di, wo, vr  en  juf Jidske Steenwinkel  op donderdag   
Groep 5 Juf Leontien Dräger  ma t/m vr  
Groep 6 Juf Nagihan Kozan  ma t/m vr   
Groep 7 Juf Nadieh Blommestein   ma t/m vr  
Groep 8 Juf Inge van den Poll ma, di, wo en vr  en juf Ilse Vrolijk (eerste periode juf Lisette) op donderdag 
 
Leraar In Opleiding (LIO) Juf Daniëlle Mars     op do en vr in groep 5 
 
Interne invalleerkracht en remedial teaching  
Juf Lisette Bender ma, wo, do (en op dinsdag indien invallen noodzakelijk is)  
 
Management-ondersteunende taken 
Juf Ilse Vrolijk   managementtaken en instructional leader (Leren Zichtbaar Maken) 
Juf Ada Koolhaas   schoolassistent, administratief medewerker en TSO coördinator (ma-di-wo-do) 
Meester Mohammed Baykari vrijwilliger klein onderhoud 
 
Vakleerkrachten 
Juf Lisette Bender  bewegingsonderwijs op dinsdag  
Meester Nadhem Hanachi bewegingsonderwijs op vrijdag  
 
Intern begeleiders 
Niesje van Mourik  maandag en woensdag  
Jenine Gutte   maandag en dinsdag  
 

Personele wijzigingen 
Juf Nynke heeft een aantal jaren op de Omnibus gewerkt en wil zich graag verder ontwikkelen in andere manieren van 
lesgeven in het basisonderwijs. Zij heeft dicht bij haar huis een nieuwe baan gevonden op een school met 
ontwikkelingsgericht onderwijs. Daar heeft zij die nieuwe uitdaging gevonden. 
 
Meester Micha blijft binnen de Onderwijsgroep Amstelland actief op een van onze andere scholen als 
onderwijsassistent met specialisatie techniek. Dat past heel goed in zijn persoonlijke ontwikkeling. Wij zullen hem nog 
regelmatig op de Omnibus zien als beheerder van de nieuwe leskisten uit de Amstelland Technotheek.  
 
Juf Wilma heeft met haar rijke ervaring een baan op een school buiten Amstelland gevonden, waar zij weer de zorg 
voor een vaste eigen groep op zich kan nemen.    
 
Meester Ali kreeg op zijn VMBO school een flinke uitbreiding aangeboden van zijn uren. Hij heeft die kans aangegrepen 
met als gevolg dat hij onze school zal verlaten.  
 
Wij danken de vertrekkende collega’s voor hun inzet op onze school en wensen ze veel succes in de voorzetting van 
hun loopbaan! 
 
Nieuwe collega’s 
De Omnibus krijgt een dag extra formatie voor de realisatie van Passend Onderwijs. Jenine Gutte is de nieuwe collega 
die twee dagen naast én samen met juf Niesje als intern begeleidingsteam de ondersteuning zal leveren aan leraren, 
kinderen en ouders. In groep 7 komt Nadieh Blommestein, een juf met ervaring op een multiculturele school, full-
time lesgeven. De nieuwe gymmeester voor vrijdag is Nadhem Hanachi. Hij heeft veel ervaring opgedaan in Den Haag 
en gaat op meerdere scholen van onze Onderwijsgroep Amstelland lesgeven. In het kader van werkdrukverlichting is 
er ook een tweede vakleerkracht gym-dag toegevoegd. Lisette Bender is reeds bekend op de Omnibus, zij is recent 
geslaagd voor de post-HBO gym-opleiding en zal op de dinsdagen de gymlessen gaan geven.  



 INFOBUS      6 juli 2018 

 

3 

 

Romana Oskam is in opleiding voor leraar primair onderwijs en zal tijdens haar studie op onze school werkzaam zijn 
als onderwijsassistent voor met name groep 2/3. Daarnaast vervolgt zij op twee middagen (ook op onze school) haar 
stage voor de leraar-opleiding. Dirani Bhola is al vanaf maart in dienst als onderwijsassistent voor met name groep 
1/2 en zij heeft de kans aangenomen om na de vakantie door te kunnen gaan in ons team. Juf Nagihan Kozan was 
afgelopen jaar LIO-stagiaire en gaf les aan groep 6. Inmiddels is zij geslaagd voor het PABO-diploma en zij heeft uit 
verschillende kansen positief voor onze school gekozen om de nieuwe groep 6 te gaan lesgeven. Daniëlle Mars komt 
het Omnibus-team versterken als Leraar in Opleiding.  
 
Alle nieuwe collega’s hartelijk welkom in ons team! Wij wensen hen veel succes, werkplezier en een goede relatie toe 
met onze leerlingen en hun ouders. In de Infobus van september stellen zij zich wat uitgebreider aan u voor.  
 

Ouder- en Kindcoach  
Een nieuw externe collega op Brede School Omnibus is Marlon Lanting, werkzaam als jeugdhulpverlener in de 
gemeente Amstelveen. Op Brede School Omnibus werkt zij samen met de intern begeleiders. Hieronder stelt zij zich 
aan u voor.   
 
Mijn naam is Marlon Lanting, Ouder- en Kindcoach en Jeugdhulpverlener bij de 
gemeente Amstelveen. U kunt als ouder met mij in gesprek over allerlei vragen en 
zorgen over uw kind(eren).  
 
Wat doet een Ouder- en Kindcoach zoal? 
Ik ben bereikbaar voor ouders en school om mee te denken wanneer uw kind(eren) 
niet lekker in zijn/haar vel zit, wannee u zorgen heeft die u wil delen of anderszins 
behoefte heeft aan contact rondom vragen over de opvoeding. Denkt u hierbij aan 
onderwerpen 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) 
 
Waar en wanneer kunt u mij vinden? 
Ik ben 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, u kunt contact 
opnemen via de mail m.lanting@amstelveen.nl  of via mobiel nummer 06-520 982 40. Mijn werkdagen zijn: maandag, 
dinsdag, donderdag en op de even weken op de vrijdag. 

 
Eindfeest en afsluiting Techniek-project vrijdag 13 juli  

 

 INLOOP  In de ochtend is er kijk-inloop: 8.35-9.15 kunt u in de hele school kijken naar alles wat de kinderen 
gemaakt hebben bij het thema 'Techniek'. 
 

 FEEST  Vanaf 16.00 tot 16:15 kunt u het eten komen brengen. Om 16:30 is de start van het feest. Alle 
kinderen laten een optreden zien. Het buffet gaat open om 17:00 uur. Er is eten, een riding-bull voor de oudere 
kinderen, een springkussen voor de jongere kinderen.... en meer! Let op: iedereen is verantwoordelijk voor 
zijn/haar eigen kind(eren). 
 

 ETEN  Er hangen weer lijsten in de gang waarop u kunt intekenen voor het maken van een hartig of zoet 
gerecht en ook voor hulp.  We vinden het fijn als veel mensen iets te eten maken. Uw hulp kunnen wij goed 
gebruiken. Zou u bij het brengen van de gerechten op een briefje de ingrediënten willen vermelden zoals het 
soort vlees wat erin zit? 

mailto:m.lanting@amstelveen.nl
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 BONNEN We hopen dat iedereen komt. Als u ook met oudere broers of zussen of andere familie komt dan 
willen wij dat graag weten. Alle families krijgen een envelop met bonnen voor het eten. Kunt u doorgeven aan juf 
Niesje als u met broers en zussen komt die niet meer op onze school zitten? 
 

 ENVELOP Vrijdag 13 juli na school krijgt elk oudste kind een envelop met bonnen voor het eten mee naar huis. 
Vergeet deze envelop niet mee te nemen naar het eindfeest.  
 

 GELD Het buffet is bijna helemaal gratis, net als de spellen. Maar neem wat geld mee: u kunt muntjes 
kopen voor de saté, de smoothies, de frisdrank  en bonnetjes voor de loterij! Een zakje met 10 muntjes kost € 5,=.  
Muntjes en bonnetjes zijn op het schoolplein te koop.  
 

 KLEDING Het thema van het eindfeest is 'Techniek': ook de kleding hoort daarbij. Heeft u kleding met 
“technische print” of met technische snufjes in de kleding verwerkt? Het zou leuk zijn als kinderen en ouders in 
het thema gekleed zijn. 

 

 COMPLIMENTENBORD Heeft u het naar uw zin? Vertel het aan elkaar en aan ons! We willen alle ouders en 
kinderen vragen om een berichtje achter te laten op het Complimentenbord.  

  
 

“Techniek is troef”  
Dit is de naam van het samenwerkingsproject tussen Panta Rhei en onze 
groep 7. Het doel was om de leerlingen al vast een inzicht te geven in de 
technische beroepsmogelijkheden. Er is een groot tekort aan technisch 
geschoold personeel op de arbeidsmarkt.  
 
De leerlingen zijn vier keer te gast geweest in het techniek-atelier van 
Panta Rhei waar ze les hebben gekregen van twee vakdocenten. Ze hebben 
auto’s gemaakt die op zonne-energie rijden.  
 

Op de foto zien we de trotse autobezitters vlak voordat ze tegen elkaar gingen racen. Het programma zal indien 
mogelijk nog worden afgesloten met een excursie. Daarover volgen later nog verdere berichten. Dit programma is 
mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Amstelveen.  

 

A Day for Change  
Op de foto zien we twee trotse ondernemers die als team een 
bedrijfsplan hebben bedacht voor hun activiteit op de Day for 
Change. Met een microkrediet dat officieel door de Rabobank is 
verstrekt, konden ze de start bekostigen. De totale netto-opbrengst 
van alle bedrijfjes in groep 8 is geworden € 89,35 en dat bedrag is 
bestemd voor de bouw van sanitaire voorzieningen in India. 
https://www.lendahand.com/nl-NL/projects/5922-gram-utthan-18 

 
 
 

CoBra – zomeractiviteit in het bos  (ingezonden door afdeling educatie CoBra museum) 
Tijdens de tentoonstelling Rusteloze Materie kunnen jonge creatievelingen van 6 t/m 12 jaar meedoen aan een 
workshop midden in het bos! Deelnemers krijgen eerst een korte introductie over CoBrA en het begrip ‘rusteloze 
materie’. Daarbij gaan we er vanuit dat zielen of geesten niet alleen bestaan bij mensen of dieren, maar ook bij planten 
en stenen of andere natuurlijke fenomenen zoals bergen of rivieren. Alles leeft! Daarom gaan we op zoek naar stenen, 
takken en andere dingen uit het bos en gaan we deze tot leven wekken met verf en andere materialen. De workshops 
zijn de gehele zomervakantie op zaterdagen van 11.30-13.30uur (21 juli, 4 augustus, 11 augustus, 18 augustus, 25 
augustus en 1 september). www.cobra-museum.nl/activity/zomerworkshops-cobra-x-amsterdamse-bos/   
 
 
 

https://www.lendahand.com/nl-NL/projects/5922-gram-utthan-18
http://www.cobra-museum.nl/activity/zomerworkshops-cobra-x-amsterdamse-bos/
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Nederlands voor Ouders afgesloten met certificaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docent Esther Windhorst heeft met de cursisten het schooljaar alvast afgesloten met een certificaat. Er is subsidie 
verkregen om deze succesvolle aanpak volgend schooljaar voort te zetten. Het kaartje dat Esther kreeg zegt alles over 
de betekenis die deze oudercursus heeft gekregen. Wij zijn trots op deze betrokken ouders. Zij willen Nederlands leren 
spreken om op school te kunnen meepraten over de ontwikkeling van hun kinderen.  
 

 
Wijkcoach Dyane Stam stelt zich voor  
Mijn naam is Dyane Stam, ik ben wijkcoach voor de wijk Bankras/Kostverloren en vooral te vinden op de 
scholen. Ik maak kennis met ouders en samen met u onderzoeken we wat je als ouder tegen komt, welke 
vragen er zijn en bedenken we hoe ouders, kinderen en wijk met elkaar te verbinden zijn. Ik kan worden 
ingeschakeld voor allerlei vragen, ik zoek naar oplossingen en breng ouders in contact met  bijvoorbeeld 
activiteiten in de wijk. Een aantal voorbeelden waarover met mij in gesprek kan  worden gegaan: Wat is er 
te doen in de wijk? Waar kan ik of mijn kind gebruik van maken? Waar vind ik de juiste hulp? Hoe kan ik in 
contact komen met andere ouders of mensen bij mij in de buurt? Ik heb zelf ideeën voor de school of de wijk 
en ik wil weten wat de mogelijkheden zijn.  
 
Ik ben maatschappelijk werker, ik heb veel ervaring en vind het belangrijk om samen te werken. Met elkaar een oplossing te vinden 
of een idee te onderzoeken en uit werken, zorgt dat we elkaar leren kennen en veel kunnen bereiken. Ik ben er trots op dat ouders 
elkaar steeds meer en beter kunnen vinden, zo is er bijvoorbeeld een kookgroep voor ouders gestart, gaan ouders met elkaar 
wandelen en leren ouders elkaar fietsen. Via telefoonnummer is 06-13317626 en emailadres d.stam@participe.nu kan er contact 
met mij worden gezocht en hopelijk treffen we elkaar op school.  

 

 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël, directeur 


