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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Do 8 november KC De Stoel gesloten wegens studiedag  

Wo 14 november  Workshop Cobra-museum  6 

Do 15 november  Workshop Cobra-museum  7 

Do 15 november De Beweegbus komt terug!  2-8 

Vr 16 november  Workshop Cobra-museum  8 

Ma 19 november  Studiedag, alle kinderen VRIJ 1-8  

Ma 19 november Vanaf 18:30:  Sintversieren Ouders  

Wo 21 november Ouderkamer van 9:00 tot 10:00 Ouders  

Do 22 november Eerste rapport mee 2-8  

26 – 29 november Ontwikkelingsgesprekken  

 
 

Sintversieren – kom en help mee 19 nov 18:30 uur! 
Op maandagavond 19 november (dus na de studiedag) komt een groep ouders naar 
school om de school in Sinterklaasstemming te brengen. Alle hulp is welkom, dus 
beste ouders: kom ook helpen met versieren. Er is koffie, thee, muziek en iets lekkers!  
Er komt volgende week nog een aparte Sinterklaasbrief met de details over woensdag 5 december. 
 
 

Intocht Sinterklaas in Amstelveen – uitnodiging van Gemeente Amstelveen  
Sinterklaas komt weer naar Amstelveen. Op zaterdag 17 november is de Sinterklaas intocht. Sinterklaas vindt het leuk 
als er heel veel kinderen naar de intocht komen kijken! Het programma start om 10.30 uur. Rond 12.00 uur komt 
Sinterklaas met veel pieten op het Stadsplein aan waar om 12.30 uur onze burgemeester hem samen met de 
kinderburgemeester welkom heet. Natuurlijk gaat dat een mooi feest worden. Alle kinderen zijn van harte welkom, want 
het is een feest voor iedereen! Het zou ook leuk zijn als er kinderen van expats komen kijken, een mooie manier om kennis 
te maken met een oer-hollands kinderfeest.   
 
Let op: er mogen 10 kinderen op het podium staan bij Sinterklaas:  aanwezig 11:45 in P60, ouders mogen mee. Om 12:30 
is er een welkomstwoord door de burgemeester in aanwezigheid van de kinderburgemeester op het podium op het 
Stadsplein.  
 

Even voorstellen …  
Afgelopen donderdag is juf Nabila el Hammouti op Brede School Omnibus begonnen. Zij komt ons team versterken 
voor vier dagen per week. Haar eerste taak zal worden om in groep 2/3 juf Firdaouss vanaf eind november te vervangen 
tijdens het zwangerschapsverlof. Hieronder stelt zij zich even aan u voor. De werkdagen van juf Nabila zijn maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag.  

 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Ik wil mezelf graag via deze weg voorstellen. Mijn naam is Nabila el Hammouti en ik ben 26 jaar 
oud.  Ik sta met veel plezier voor de klas en ik vind het fijn dat ik mijzelf als leerkracht kan laten 
zien op Brede School Omnibus! 
Ik heb nu een week mogen meedraaien op deze school en ik heb meteen een warm gevoel 
gekregen van zowel de leerkrachten, de leerlingen en de ouders. 
 
Ik vind het ook belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen! Kinderen moeten het naar hun zin 
hebben en het gevoel krijgen dat ze mogen zijn wie ze zijn. Zo zullen de kinderen meer leren en 
plezier krijgen in het leren.  

 
Een belangrijk ingrediënt in het onderwijs vind ik plezier. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd! 
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Bibliotheeknieuws van november – thema Voeding 
De maand november staat in het teken van de leesplezier-campagne Nederland Leest met als thema Voeding. Alle 
kinderen van groep 7 en 8 krijgen van de bibliotheek het boek Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden van 
schrijver Jan Paul Schutten. Wist je dat Jan Paul Schutten ook naar de bibliotheek komt om nog meer etenswaardigheden 
te delen? Meer informatie hierover vindt je, naast de andere activiteiten en nieuwe boekentips, in onze nieuwsbrief. 
(klik op de link!) 

 

Veilig naar school 
We willen zorgen dat alle kinderen veilig op school komen. In de ochtend is 
het vaak erg druk omdat er meerdere scholen aan onze parkeerplaats gelegen 
zijn. Wij vragen van al onze ouders en kinderen om goed uit te kijken en niet 
te fietsen op de stoep en op het schoolplein. We zijn ook in overleg met de 
gemeente Amstelveen om de oversteekplaats bij de Camera Obscuralaan 
veiliger te maken. Het belangrijkste is dat iedereen ervoor zorgt dat aan 
kinderen de ruimte wordt gegeven. Samen zorgen we voor de veiligheid in het 
verkeer.  

 
 

Beweegbus 
De Beweegbus komt terug als naschoolse activiteit. Op de Omnibus vinden we 
gezond eten en bewegen heel belangrijk en daarom hebben we besloten om 
deze activiteit kostenloos aan te bieden. De Beweegbus komt op 15 nov, 29 
nov, 6 dec, 31 jan, 7 feb, 14 feb. Het is voor maximaal 20 kinderen per keer, de 
ouders kunnen intekenen op de lijst bij juf Ada. Ouders moeten dan 16:15 uur 
weer aanwezig zijn om hun kinderen op te halen.   
 
 

Unicef Kinderrechten Filmfestival – uw hulp is nodig – verspreid de link !   
Brede School Omnibus werd uitgenodigd om mee 
te doen met dit festival. Groep 7 koos voor 
meerdere kinderrechten omdat “elk kind 
belangrijk is!”.  
 
Hun film “De club van 13”  gaat over een clubje 
dat vindt dat ze zo goed bezig zijn want ieder kind 
heeft het fijn in Nederland en daar zijn ze maar 
wat trots op!  
 
Maar dan zien ze dat er in de wereld nog 
kinderarbeid is, dat kinderen niet naar school toe 

kunnen, dat ze niet buiten kunnen spelen, dat er kindsoldaten worden opgeleid en dat schoon drinkwater niet uit de 
kraan komt, maar kilometers ver gehaald moet worden!  Daar schrikken ze wel een beetje van want “elk kind is 
belangrijk!”. En daarom komen ze in actie.  

Dit is de link naar de film:   https://www.youtube.com/watch?v=uFxRkpjysew 
 
 
Actie: stuur alstublieft die link vanaf 1 november ook via uw eigen 
kanalen naar familie, vrienden en bekenden. Zo kunnen we de mooie 
boodschap die de leerlingen van groep 7 samen met juf Nadieh in beeld 
hebben gebracht, goed verspreiden. Hoe meer views en hoe langer de 
film wordt bekeken, des te  groter de kans op een finaleplaats!  

 
 

 
Please have a look at the movie of 8 minutes  
https://www.youtube.com/watch?v=uFxRkpj

ysew Help group 7 to win a place in the 
finals by spreading the link and generate as 
much views and view-minutes as possible.  

https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Omnibus
https://www.youtube.com/watch?v=uFxRkpjysew
https://www.youtube.com/watch?v=uFxRkpjysew
https://www.youtube.com/watch?v=uFxRkpjysew
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Talmen en Dralen 5  - zeefdruk  
Cees Dolk geboren  1949 
  overleden 7 juli 2016  
 
Groep 8 was deze keer aan de beurt om een nieuw werk uit te zoeken 
bij de Kunstuitleen van Amstelveen. Onze leerlingen vonden dit werk 
aansprekend vanwege de twee figuren die ze erin zagen. Ze staan voor 
de diversiteit aan culturen op onze school. In de beleving van de 
leerlingen zijn ze aan het nadenken over hoe ze het beste kunnen 
samenwerken. Ze vonden dit werk mooi passen bij onze school. 
 
We hopen dat er weer mooie verhalen geschreven worden n.a.v. dit 
kunstwerk. 
 
Cees Dolk was schilder en meesterdrukker van een volstrekt eigenzinnig 
oeuvre waarin ‘het grafische gebaar’ de boventoon voert. In een stijl die 
wordt gekenmerkt door heel direct materiaalgebruik, de vaart van de 
onmiddellijke handeling en een weloverwogen inhoudelijke noodzaak 
heeft Dolk een eigen wereld geschapen. 

 

 
Gezonde traktaties 
De gezonde verjaardags-traktaties 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.  
 
 

Ouderkamer Natuurlijk Opvoeden – start 21 november 
De ouderkamer gaat weer van start. Dit schooljaar staan de bijeenkomsten in 
het teken van Natuurlijk Opvoeden.  Er zullen vier ouderkamers georganiseerd 
worden met elk hun eigen thema. U kunt zich voor elke ouderkamer apart of 
voor alle vier aanmelden. Als u alle ouderkamers heeft gevolgd, heeft u een 
breed aanbod van Natuurlijk Opvoeden gekregen en dan ontvangt u een 
certificaat. 
 
 
De data en onderwerpen van de ouderkamers zijn: 

Data Onderwerp Sprekers 

21-11-2018 Bewegen & Voeding Saskia van der Meer (Sportbedrijf Amstelveen) 
Yvette Saan (GGD Amstelveen) 

16-1-2019 Grenzen Stellen Yvette Saan  

10-4-2019 Omgang met Media Yvette Saan 

12-6-2019 EHBO & Reanimatie Chris Snabilié (Reanimatie Specialist Ziekenhuis Amstelveen), 
Yvette Saan en Ada Koolhaas  

 
Bij voorkeur vooraf aanmelden bij Ada Koolhaas via de mail: administratie.omnibus@ogamstelland.nl 
 

 

Vriendelijke groet, 
Frank Roël  

mailto:administratie.omnibus@ogamstelland.nl

