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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

6 sept Eerste Infobus van 2018 – 2019   

10 sept Vergadering Oudervereniging  

13 sept Schoolfotograaf  1 – 8  

17 sept Onthulling eerste Kunstwerk (uitgezocht door gr 8)  1 – 8 plus ouders 

17 sept  Informatieavond voor ouders over Voorgezet Onderwijs Ouders 8 (7 en 6 welkom) 

18 sept Informatie Nederlandse taal voor Ouders (9:00)  Ouders 

24 sept Groep 8 op kamp  8 

25 sept Eerste les Nederlands voor Ouders Ouders 

26 sept Studiedag, alle kinderen VRIJ  1 – 8  

 

 

Ouderkalender op de website  
De vakanties, studiedagen, excursie en uitstapjes worden allemaal 
vermeld op de Ouderkalender.  Dat is voor u als ouders van belang. 
Wij zullen alle activiteiten ook steeds melden in deze Infobus, ook 
als er wijzigingen in de planning komen. Kijk dus regelmatig ook op 
www.bredeschool-omnibus.nl en dan bij Nieuwsoverzicht. Daar 
vindt u een link naar de Ouderkalender.  

 
 

Nederlandse taal voor ouders  
Nederlands een moeilijke taal?  Hoe werkt de school van mijn kind? Hoe kan ik mijn kind thuis 
helpen met school? Esther Windhorst komt weer op dinsdagochtenden naar school om les te 
geven aan ouders die Nederlands willen leren. Op 11 sept worden de folders uitgedeeld, 18 sept 

is de informatiebijeenkomst  en 25 sept de eerste les.   
 

 Come to the informationdesk on Tuesday 11th of september at 9:00.  

 
Aanmelden jongere broertjes en zusjes 
Brede School Omnibus groeit. Het aantal aanmeldingen neemt toe. Wanneer u al een kind bij ons op school hebt, 
heeft het jongeren broertje of zusje voorrang bij plaatsing. Wij willen graag de namen weten van deze kinderen en 
hun geboortedatum. Kom naar juf Ada, dan wordt uw kind alvast op de lijst geplaatst.  
 

Nieuwe collega’s op Brede School Omnibus  
Hierbij wil ik me graag voorstellen als tweede intern begeleider op Brede School Omnibus. 
Mijn naam is Jenine Gutte. Hiervoor heb ik op verschillende scholen in het onderwijs gewerkt. 
Ik ben onder andere juf en intern begeleider geweest. Dit schooljaar start ik met veel plezier 
op Brede School Omnibus en heb veel zin om samen met Niesje van Mourik en de collega’s  
het onderwijs en zorg voor leerlingen verder te ontwikkelen. Thuis heb ik een gezin en ben 
moeder van twee kinderen van 6 en 4 jaar. Naast mijn werk houd ik van sporten of een goed 
boek lezen. Mocht u vragen hebben  dan kunt u altijd een keertje bij mij binnen lopen. Mijn 

werkdagen zijn maandag en dinsdag. Ik hoop u snel te ontmoeten! 

Hallo, ik ben Nadhem Hanachi en ik geef gymlessen op de Omnibus. 
Dit jaar gaan we aan de slag met allerlei sporten. Ook vaardigheden zoals de diabolo en 
touwtje springen. Wist u dat we in groep 3 al werken aan de tipsalto?!  

Ik vind het belangrijk dat ieder kind met verschillende sporten in aanraking komt en zich bij 
een vereniging inschrijft. Samen sporten is namelijk superleuk! Mocht u vragen hebben of 
een afspraak willen maken dan kunt u mailen naar n.hanachi@ogamstelland.nl 

http://www.bredeschool-omnibus.nl/
mailto:n.hanachi@ogamstelland.nl
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Misschien hebben jullie mij al in de school gezien. Ik ben Nadieh Blommestein 
(links op de foto) en werk dit schooljaar in groep 7. Ik ben 31 jaar en woon in 
Weesp, ik ben 9 jaar werkzaam geweest in de bovenbouw en vind mijzelf ook 
echt een bovenbouwleerkracht. Ik vind het heerlijk om met de kinderen nieuwe 
dingen te ontdekken en ze nieuwe dingen aan te leren. Mijn motto in de klas 
is: “Wees jezelf, want dan ben je het leukst”. Kinderen die zichzelf zijn, zijn 
gelukkig, staan open om te leren en kunnen zich ontwikkelen. Voor de rest 
houd ik erg van sporten en leuke dingen doen met vrienden en familie. Ik ga 
voor een gezellig en leerzaam jaar en ga dat samen doen met mijn stagiaire 
Eline. 
 
Hallo, ik ben Eline Adam en dit jaar begin ik aan mijn tweede stage hier in groep 7. Ik ben 30 jaar en ik kom uit 
Amstelveen. Vanaf 2013 tot en met 2017 ben ik werkzaam geweest als leerkracht in Indonesië. Daar is mijn liefde voor 
het lesgeven alleen maar gegroeid. Het geeft mij plezier en voldoening om de leerlingen bij te staan in hun leerproces. 
Ik kijk er erg naar uit om samen met Nadieh en de leerlingen er een leuk schooljaar van te maken.  
 
 

Mijn naam is Nagihan Kozan. Ik ben 26 jaar oud en woon sinds twee jaar hier in 
Amstelveen. Het afgelopen jaar heb ik als LIO- stagiaire ervaring mogen opdoen 
op de Omnibus. Na het afronden van mijn studie heb ik de kans gekregen om 
hier aan de slag te gaan. Ook dit jaar zal ik les gaan geven aan groep 6 van 
maandag t/m vrijdag.  
Als startende leerkracht heb ik veel zin en motivatie om voor de groep te staan. 
De afgelopen jaren tijdens mijn studie heb ik veel ervaring mogen opdoen in 
alle klassen. Ik vind het superleuk om de kinderen nieuwe dingen aan te leren. 
Wat ik belangrijk vind binnen het onderwijs is dat kinderen zich vertrouwd en 
veilig voelen in de klas. Daarnaast vind ik het een uitdaging om kinderen op 
eigen niveau te helpen om zich de leerstof eigen te maken 

 
 
In de volgende Infobus zullen Romana Oskam (onderwijsassistent groep 2/3) en Daniëlle Mars (Leraar in opleiding in 
groep 5) zich aan u bekend maken.  

 
Eindfeest en afsluiting Techniek-project vrijdag 13 juli  
Als we nog even terugdenken aan het Eindfeest van vlak voor de zomervakantie, dan mogen we blij zijn met zo veel 
positieve ouders en kinderen op onze school. Er werd genoten van optredens.  

 
 
 
Het robot-optreden van 
groep 4 (nu 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw was het complimentenbord, dat tijdens het techniekproject een plek had in de school en bij het Eindfeest op 
het schoolplein hing. Hieronder enkele voorbeelden van uitspraken van kinderen, ouders en leerkrachten. Mooi 
voorbeeld van de prima samenwerking. Dank aan allen die hebben geholpen met de voorbereidingen en fijn dat er 
zoveel mensen waren die hapjes en maaltijden wilden verzorgen!  
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Peil.Engels – Omnibus bij de beste 16 scholen! 
Goede kennis van het Engels wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Daarom is Engels naast Nederlands en 
Wiskunde een kernvak in ons onderwijssysteem: alle leerlingen in Nederland doen eindexamen in deze drie vakken. 
Het onderwijs Engels in het basisonderwijs is al enige jaren sterk in beweging. Er bestaat een tendens naar eerder 
beginnen en intensiever gebruik van het Engels. Op Brede School Omnibus hebben we afgelopen schooljaar de Engelse 
lessen uitgebreid naar de hele school, van groep 1 t/m 8.  
 
Peil.Engels is een peilingsonderzoek dat in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs tussen half januari en eind 
maart 2018 is uitgevoerd op 95 basisscholen. Daarbij waren 120 leerkrachten en ongeveer 2300 leerlingen van groep 
8 betrokken.  De prestaties van onze groep 8 op het gebied van schriftelijke taken horen bij de beste 16 scholen van 
de 95. En de spreekvaardigheid  scoorde ook bijzonder hoog.  Wij zijn trots op onze leerlingen en leerkrachten en op 
het hoge niveau dat wij als school in dit onderzoek hebben laten zien.  
 
Voor de zomervakantie hebben we ook al genoten van de eindpresentatie die leerlingen van 5, 6 en 7 hebben gegeven 
van het miniproject Muziek en Engels met de theaterlessen van Mr. Dennis Thompson en Mrs. Evelien Hesp van het 
Herman Wesselink College. Er werd goed en verstaanbaar Engels gesproken.  

 
Vakanties en studiedagen in 2018 – 2019 (herhaling)  
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   (herhaling)  
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 
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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  

 
 
Meidenvoetbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël, directeur 


