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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Do 22 november Eerste rapport mee 2-8  

26 – 29 november Ontwikkelingsgesprekken  

Do 29 november  Beweegbus van 15:15 tot 16:15 uur  1 – 8  

Di 4 december Kijkmiddag en Sinterklaas-speurtocht  1 – 8  

Wo 5 december Sinterklaasfeest  1 – 8  

Do 6 december  Beweegbus van 15:15 tot 16:15 uur  1 – 8  

Vr 7 december  Kunstuitleen (delegatie van groep 6)  6 

Ma 10 december  Onthulling nieuw Kunstwerk om 8:45 uur  1 – 8 en Ouders  

10 – 19 december   Multicultureel koken in de klas  1 – 8  

Di 18 december Kerstconcert in Klaasje Zevenster (bericht volgt)   

Do 20 december Kerstconcert in Alleman (bericht volgt)   

Do 20 december Open podium van 9:00 tot 9:30 in Kerstsfeer   

Do 20 december Kerstdiner in de groep (avond)  Alle leerlingen aanwezig ! 

Vr 21 december Om 12:00 uur alle groepen VRIJ 1 – 8  

24 dec – 4 jan Kerstvakantie  1 – 8  

Ma 7 januari Weer naar school !  1 – 8  

 
 

Voorleeswedstrijd  
Op woensdag 14 november hadden we in Brede School Omnibus de finale van de 
school-voorleeswedstrijd. De finalisten waren Endi, Nischey, Gilia en Rayna. Voor ieder 
van de finalisten was er een mooi en evenwichtig juryrapport met tips om nog beter 
te worden in voorlezen.   
 
De winnares van Brede School Omnibus is Gilia uit groep 7! Het vervolg is dat de kwart- 
en halve finales worden gehouden van januari tot half maart 2019 in de Bibliotheek.   
 
Wanneer Gillia daar dan ook weer wint mag zij meedoen met de provinciale finale 
tussen half maart en april 2019. De provinciale finale is een feestelijke gebeurtenis met 
een (muzikaal) optreden, meestal in een groot theater.  

 

Sinterklaas Kijkmiddag en Speurtocht op 4 december – start 15:15 uur  
Dinsdagmiddag 4 december is er weer Kijkmiddag en Speurtocht in de groepen voor alle kinderen van de Omnibus! De 
kinderen van de groepen 1 tot en met 4 hebben mooie knutselwerkjes gemaakt voor Sinterklaas en zijn Pieten! De 
kinderen van de groepen 5 tot en met 8 hebben mooie surprises gemaakt voor elkaar. Alle klassen zijn mooi versierd 
voor het feest woensdag 5 december. 
 
Dinsdag 4 december zijn alle kinderen van de Omnibus en hun ouders van harte welkom om de surprises en 
knutselwerkjes te komen bewonderen en de klassen te bekijken!  
 
Om 15.15 uur staat voor iedereen chocolademelk en iets lekkers klaar op het schoolplein. Vanaf 15.45 uur kunnen 
ouders en kinderen in de hele school komen kijken naar de surprises en knutselwerken en ....  mee te doen aan de 
jaarlijkse speurtocht in de school. 
 
1. In de gang ontvang je een speurtocht - vragenformulier: dit formulier neem je mee door de hele school! In elke groep 

hangt ergens een letter verstopt die je nodig hebt voor de speurtocht.  
2. Beantwoord de vragen, vul alle gevonden letters in en maak er één woord van. 
3. Doe het formulier in de PTT postzak die in de hal aan de trap hangt.  
 
De kinderen die het woord hebben geraden, maken kans op een prijs die op woensdag 5 december door Sinterklaas zelf 
wordt uitgereikt! Er worden vier prijzen uitgereikt: twee voor de kinderen uit de onderbouw en  voor de kinderen uit 
de bovenbouw. De kijkmiddag eindigt om 16.15 uur. 
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Sintversieren was een feestje!  
Op maandagavond 19 november (dus na de studiedag) was er een grote groep ouders naar school gekomen om de 
school in Sinterklaasstemming te brengen.  
 
We hadden muziek, er was 
gezorgd voor een lekkere 
Sinterklaastraktatie en het was 
ouderwets gezellig.  
 
In korte tijd was de school 
omgetoverd tot een mooi geheel.  
Dank aan alle ouders die hebben 
meegeholpen en ook aan de 
mensen die al van te voren een 
hele verzameling cadeautjes 
hebben ingepakt.  
 
Wij zijn iedere keer weer blij dat 
we kunnen rekenen op ouders die 
komen helpen bij de extra 
activiteiten van de school.  

 
 

Cobra-museum en de 
Bibliotheek werken 
samen!  
Er is werk geselecteerd van totaal 
25 kinderen van vier scholen in 
Amstelveen voor een 
minitentoonstelling in de 
Bibliotheek van Amstelveen  
 
Van Brede School Omnibus is het 
werk van zes kinderen 
uitgekozen voor deze mooie  
tentoonstelling. Deze 6 kinderen 
zijn persoonlijk met hun ouders 
uitgenodigd voor de opening op 
28 november 14:30 uur. 
 
Ook de andere ouders van de 
scholen zijn uitgenodigd. De 
bijzonderheden leest u hiernaast 
in de uitnodiging.  

 
Feel welcome to join the 
opening of the mini-exhibition 
in de Bibliotheek (library) on 
the Stadsplein on Wednesday 
the 28th at 14:30 hours. There is 
work from different schools. 
From Omnibus there were 6 (!) 
price-winning artworks, all of 
them present in this exhibition.  
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Ouderkamer Natuurlijk Opvoeden  
De ouderkamer van gisteren, 21 november, werd goed bezocht, maar er is nog 
genoeg plaats voor meer ouders met belangstelling voor 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 volgende drie ouderkamers zijn: 
 

Data Onderwerp Sprekers 

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 
 
 
Wij wensen u een plezierig Sinterklaasfeest! 
 
 

Vriendelijke groet, 
Frank Roël  

 
 
Please check in with mrs. Ada for being a participant in the Parents-chamber. This school-year the subjects are about raising 
your children in a natural way.   
 
Jan 16:   Setting borders of behavior 
April 10:  How to deal with (social) media 
June 12: First Aid  & Resuscitation  
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