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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

24 september Groep 8 op kamp (3 dagen)  8 

25 september Eerste les Nederlands voor Ouders Ouders 

26 september Studiedag, alle kinderen VRIJ  1 – 8  

27 september Groep 8 vrij 8 

28 september Werken aan het schoollied met Tune4u  

1 oktober “Moet je horen in de Watertoren” 5 

1 oktober Opnames voor Schoollied met Tune4u 4 – 8 

3 oktober Start Kinderboekenweek  1 – 8  

 

 

Nieuwe collega’s op Brede School Omnibus  
Het zou kunnen dat je mij al kent. Ik ben Romana Oskam en afgelopen schooljaar heb ik stage 
gelopen in groep 1-2. Ik zit op dit moment in het derde jaar van de Pabo. Nu kan ik naast mijn stage 
met veel plezier werken in groep 2-3 op de Omnibus. Ik zal 5 ochtenden werken als 
onderwijsassistent en daarnaast 2 middagen stage lopen. In mijn vrije tijd lees en sport ik graag. Mijn 
grootste passie is skiën! Ik kijk uit naar een fantastisch schooljaar! 

 
 
 

 
Mijn naam is Daniëlle Mars en ik loop dit jaar als Leraar In Opleiding mijn LIO-stage in groep 
5. Als afstudeerrichting heb ik Kritisch Burgerschap & Identiteit. Binnen dit thema ligt mijn 
passie, namelijk kinderen stimuleren om na te denken over hun eigen identiteit en die van 
anderen. Daarnaast vind ik het erg leuk om het vak geschiedenis te geven. In mijn vrije tijd hou 
ik ervan om te lezen , zeilen en op reis te gaan. 
 

Taal en muziek – er komt een Omnibus schoollied! Presentatie wo 17 oktober  
Op Brede School Omnibus brengen we taalvorming in verband met kunst, muziek en techniek. 
In deze weken is Marco Emmerig van Tune4U  (liedje voor jou) in de groep 4, 5, 6, 7 en 8 bezig 
om teksten te verzamelen en muziek te bedenken voor een echt mooi, vet, cool Omnibus pop-
schoollied. De kinderen zijn heel enthousiast en hebben prima ideeën. Ze leren ook wat in een 
liedje een couplet is (het verhaal), een refrein (waar het om draait) en een brug (de afsluiting, 
conclusie).  
 
Meester Marco gaat nu de muziek en de tekst componeren en op maandag 1 oktober is de 
opname in onze eigen “studio” (de omgebouwde speelzaal).  Er komt een CD van en het lied 

komt natuurlijk ook op de website van de school. De presentatie aan de ouders is op woensdag 17 oktober ’s morgens 
om 9:00 uur.   
 

Aanmelden jongere broertjes en zusjes (herhaling)  
Brede School Omnibus groeit. Het aantal aanmeldingen neemt toe. Wanneer u al een kind bij ons op school hebt, heeft 
het jongere 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.  

 

Nederlandse taal voor ouders – Start dinsdag 25 september  
Esther Windhorst komt weer op dinsdagochtenden naar school om les te geven aan ouders die 
Nederlands willen leren. Op 25 september is de eerste les.   
 

 Come to the Lessons on Tuesdays, starting September 25 at 8:45.  
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Groep 8 op verkenning in Schiphol Plaza 

Afgelopen vrijdag zijn we met groep 8 op excursie geweest naar de Luchtvaart 
Community Schiphol, een stichting zonder winstoogmerk, die door een aantal 
bedrijven op Schiphol in stand wordt gehouden en tot doel heeft om het 
personele aanbod bij de bedrijfsvraag te brengen. Het was de afsluiting van het 
Techniekproject dat we voor de zomervakantie samen met Panta Rhei hebben 
uitgevoerd (de autootjes op zonne-energie).  
 
Het introductiefilmpje met veel kengetallen van Schiphol was heel interessant. 
Aansluitend was er een quiz, die we met z’n allen op de smartphone mochten 
spelen met Kahoot. Er was een prijs voor de winnaar en een goodie-bag voor allen. 

Daarna gingen we allemaal naar 
Schiphol Plaza voor een speurtocht. 
Leerzaam en een prima 
competitieve activiteit. Na een 
bezoekje aan het Panoramaterras 
waren we met bus 300 vlot weer 
terug op school.  
 
Leerlingen hebben geleerd dat 
Schiphol een stad op zich is, waar 
dus ook alle banen die je in een stad 
kunt vinden, voorhanden zijn. 
Complimenten voor de dames 
Ilhame en Bo van LCS die de ochtend 
hebben geleid.   
 
 
Groep 7 bij de Kunstuitleen – thema Utopia en Dystopia 
 

Groep 7 was dit 
schooljaar als eerste aan 
de beurt om een nieuw 
werk uit te zoeken in de 
Kunstuitleen van 
Amstelveen.  
 
Het thema waarbij het 
aansluit is “Utopia en 
Dystopia” (dat gaat over 
de tegenstelling tussen 
de “ideale” wereld en de 
“lelijke” wereld).  
 
Het gekozen werk is een litho op papier, getiteld “The Earth 
Game”. Het is gemaakt door van de Amsterdamse kunstenaar 
Harald Vlugt. Meer werk van deze kunstenaar is te zien op zijn 
website www.haraldvlugt.com . Komende periode wordt in de 
groepen weer verder over dit werk gepraat en gefantaseerd.  
 

 

http://www.haraldvlugt.com/
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Vernieuwd jeugdaanbod bij Platform C gaat bijna van start!  

Platform C biedt cursussen, lezingen en workshops aan voor volwassenen, maar zeker ook voor 
kinderen. Het aanbod is flink vernieuwd en daardoor helemaal aangepast aan de huidige wensen 
van de jeugd. Hierbij een overzicht van het programma van de komende periode, we hopen je 
gauw te kunnen begroeten! 
 
Platform C | Volksuniversiteit Amstelland: een korte cursus Duits (Tschüss!) voor kinderen van 
groep 7 en 8, de Talentenklas tekenen en schilderen (6-12 jr op di, do of za), Koken voor Kinderen 
(6-12 jr), Kinderyoga (8-12 jr) of Tieneryoga (13-17 jr), Basiscursus fotografie voor de jeugd (12-17 
jr). Inschrijven is mogelijk via www.vu-amstelland.nl of bij de balie op de derde verdieping van 
Stadsplein 99. 
 

Platform C | Muziek- en Dansschool Amstelveen (ook op onze dependance Orion in Middenhove): Muziek met Baby en 
Peuters, Toetsen- en Snarencombo (7-10 jr), Kleuterdans, Kidsdance, Popbandklas, voorbereidend musical (4-6 jr) en DJ 
les (muziek maken en mixen zoals Hardwell, Armin van Buuren en Tiesto).  
 
Ga voor meer informatie en/of het  aanmelden naar www.muziekschoolamstelveen.nl  of de balie op de derde 
verdieping van Stadsplein 99. 
 
 

Kledinginzameling groot 
succes!  
Dank zij uw bijdrage in de afgelopen 
periode was er weer een flinke 
voorraad kleding ingezameld.  
 
Vóór de zomervakantie hebben we 
met de Leerlingraad afgesproken dat 
we deze opbrengst zouden gaan 
gebruiken voor nieuw 
buitenspeelgoed. Dat gaan we dan 
binnenkort bestellen.  
 
Hartelijk dank voor alle medewerking!  
 

 

 
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 
 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël  

http://www.vu-amstelland.nl/
http://www.muziekschoolamstelveen.nl/

