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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Vr 5 oktober De Dag van de Leraar 1 – 8  

Ma 8 oktober Voorstelling in school “Giraf en zijn vriendjes” 1 – 3 

Di 9 oktober Workshop in het Cobra-museum  1/2A  

Di 9 oktober  GGD onderzoeken en gesprekken (deel 1)  7 

Wo 10 oktober  Workshop in het Cobra-museum 2B/3  

Wo 10 oktober  Unicef Kinderrechten festival 7 

Do 11 oktober  GGD Onderzoeken en gesprekken (deel 2)  7  

Vr 12 oktober  Open Podium – afsluiting Kinderboekenweek  Vlindertjes, 2/3,  5 en  7 

Di 16 oktober  Workshop in het Cobra-museum 4 

Wo 17 oktober  Presentatie Schoollied: Verken de wereld om je heen! 1 – 8  alle ouders welkom  

Do 18 oktober Workshop in het Cobra-museum 5 

Ma 22 – Vr 26 oktober Herfstvakantie  1 – 8  

Ma 29 oktober Weer naar school … 1 – 8  

 
 

Taal en muziek – Verken de wereld om je heen! Presentatie wo 17 oktober 9:00 uur  
 
Meester Marco Emmerig van Tune4U was maandag 1 
oktober op school voor de opnames van ons nieuwe 
schoollied. We hebben op school al de demoversie in alle 
klassen. Er wordt goed geoefend in de klas.  
 
Het is een lied geworden, dat eigenlijk door de leerlingen 
van onze school zelf is samengesteld. Veel kinderen 
herkenden ook in de tekst de dingen die ze zelf hadden 
genoemd tijdens de lessen in de groep.  
 
Een groot compliment voor Marco Emmerig van Tune4U, 
dat hij er zo’n swingend lied met prima tekst van heeft 
gemaakt.  
 
Er komt een CD en het lied komt natuurlijk ná de presentatie 
op 17 oktober ook op de website van de school.  
 

De presentatie aan de ouders is op 
woensdag 17 oktober ’s morgens om 9:00 
uur.  Komt allen!  
 
 
 
 

Schoolfruit  
Vanaf 12 november krijgen we door een subsidie van de Europese Unie weer dagelijks schoolfruit geleverd. De 
vrijwilligers van de Tussenschoolse Opvang zorgen er steeds voor dat het voor de lunchpauze wordt schoongemaakt, 
gesneden en uitgedeeld in alle groepen. Lekkerrrrr en ….. gezond!  
 

Gezonde traktaties 
De gezonde verjaardagstraktaties worden bij het verjaardag vieren in de klas samen gegeten. Wanneer er snoep of chips 
of andere minder gezonde dingen worden uitgedeeld, dan geven we dat aan het eind van de schooldag mee naar huis. 
U kunt dan zelf beslissen of uw kind dat mag opeten of niet.  
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De samenwerking met het Cobra-museum  
In het Cobra-museum wordt op donderdag 18 oktober officieel de 
tentoonstelling geopend met de naam “Een ontembare Kracht” . 
Daaraan voorafgaand zijn er voor de leerlingen van de Omnibus al 
diverse workshops georganiseerd.  
 
Op school wordt er ook gewerkt aan het thema “Utopie en 
Dystopie” ofwel de tegenstelling tussen de ideale wereld en de 
“lelijke” wereld. Ouders en kinderen worden door het Cobra-
museum van harte uitgenodigd om die opening bij te wonen. De 
bekende Aart Staartjes is erbij en gaat met kinderen aan de slag.   
 

Inloop in Cobra-museum vanaf 17:00 uur  
Opening om 18:00 uur.  

 
In het museum worden ook werken van onze kinderen tentoongesteld. Hierbij twee voorbeelden van de opdracht “Later 
als ik groot ben”.  

 
 
 

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.  

 

Opening Kinderboekenweek  
Het was gezellig op ons schoolplein en er 
werd goed gedanst op het thema van deze 
week:  “Vriendschap”. Voor de jongsten is 
er maandag een speciale voorstelling: 
“Giraf en zijn vriendjes”.   
 
 
 
Vriendelijke groet, namens het team,  
Frank Roël  


