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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Vr 7 december  Kunstuitleen (delegatie van groep 6)  6 

Di 11 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  

 
 

Vreedzaam  
Met veel plezier wordt op Brede School Omnibus gewerkt met het programma van De Vreedzame School. Hierbij wordt 
aandacht besteed aan basale sociale, emotionele en burgerschapscompetenties, die wenselijk zijn in een democratische 
samenleving, zoals je verplaatsen in een ander, op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen, open 
staan voor verschillen tussen mensen, constructief conflicten oplossen, omgangsvaardigheden en verantwoordelijkheid 
nemen voor de gemeenschap.  
 
Aan die kennis, vaardigheden en houdingen wordt gewerkt in de lessen, maar ook, als het goed is, in de dagelijkse 
praktijk in de klas en in school. Waar mogelijk zal die inhoud gekoppeld worden aan echte, betekenisvolle situaties. Die 
situaties doen zich soms in het klein voor: een incident op het schoolplein. Maar soms leent een maatschappelijke 
discussie zich ook voor zo’n “teachable moment”. Een gebeurtenis of kwestie die gebruikt kan worden om kinderen te 
laten ervaren wat leven in een democratie betekent.  
 
De volgende thema’s zijn verdeeld over 6 lesblokken en komen elk schooljaar aan bod: 
 
1. We horen bij elkaar – groepsvorming 
2. We lossen conflicten zelf op – conflicthantering  
3. We hebben oor voor elkaar – communicatie  
4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens  
5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid  
6. We zijn allemaal anders – diversiteit  
  
Graag willen wij u in de Infobus op de hoogte houden welk thema centraal staat op school.  Hoe beter u als ouder 
geïnformeerd bent, hoe beter u uw kind (eren) kan ondersteunen bij het toepassen van de nieuw geleerde vaardigheden 
en attitudes. Ook zullen er suggesties voor ouders beschreven worden. Vanaf januari zullen wij u ongeveer om de 6 
weken op de hoogte houden onder de noemer Vreedzaam. Veel leesplezier! 
 
 

De taallessen voor ouders die Nederlands willen leren.   
Op de foto de groep ouders die het 
Sinterklaasdobbelspel spelen. Daar kwamen 
veel begrippen bij kijken. Er is nog plaats voor 
nieuwe deelnemers!  

 

  Seats available for new parents, 
who want to learn basic Dutch school-
language. Applications to mrs. Esther 
Windhorst estherwindhorst@gmail.com  

mailto:estherwindhorst@gmail.com
mailto:estherwindhorst@gmail.com
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Cyber-veiligheid 
Het is voor alle ouders van belang om goed te letten op het internet-gedrag van de kinderen. Afgelopen week werden 
wij bijvoorbeeld door een oplettende ouder erop gewezen dat kinderen onbedoeld via spelletjes terecht kunnen komen 
op sites waarop ook mensen met verkeerde bedoelingen actief zijn. Deze mensen doen zich voor als een tienjarige. 
Momio en Moviestarplanet zijn voorbeelden van dergelijke foute websites. Geef duidelijke aanwijzingen aan uw 
kinderen dat ze geen persoonlijke gegevens op het internet achterlaten en ons advies is om daarom regelmatig de 
telefoon van uw kinderen te controleren. Dat is goed uit te leggen als zorg voor ieders veiligheid.  
 

Pietjes-gymnastiek en het bezoek van Sint Nicolaas 
De voorbereidingen waren al weken aan de gang. Op de foto links 
ziet u de Pietjes-gymnastiekles. Het bezoek van de Sint en wel vijf 
Pieten verliep goed en gezellig. We hadden een uitgebreid 
schoolorkest, waarbij tweestemmig viool werd gespeeld en ook 
een swingende uitvoering van de Pepernotensamba.  

Gelukkig konden onze leerlingen de Pieten 
zonder veer, die nog niet goed konden 
lezen helpen met het leesplankje. Wij 
bedanken alle ouders die erbij waren en 
ook bijzonder de ouders die zo hard 
hebben gewerkt aan de voorbereidingen 
voor dit mooie feest.  
 
Even voorstellen …  
Met ingang van maandag 3 december is juf Danielle Neve in het team van de Omnibus werkzaam. Hieronder stelt zij 
zich aan u voor. Wij wensen juf Danielle veel succes en werkplezier op Brede School Omnibus.  
 
Beste ouders, verzorgers en kinderen, 
 
Mijn naam is Danielle Neve, ik ben 46 jaar en woon met mijn man in Uithoorn. Ik ben de 
trotse moeder van vier kinderen van 23 , 20, 15 en 5 jaar.  
 
Ik werk al sinds 1997 in het onderwijs. Op de Omnibus zal ik op woensdag de juf van 
groep 2/3 zijn en op maandag en donderdag geef ik extra instructie aan kleine groepjes 
kinderen of vang ik een groep op als de eigen leerkracht afwezig is.  
 
Als leerkracht streef ik ernaar kinderen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Ik ben van 
mening dat als kinderen zich gezien en gewaardeerd voelen het leren goed tot stand kan 
komen. Tot gauw op de Omnibus! 
 

 
Juf Firdaouss met verlof  
Vorige week woensdag vierde juf Firdaouss met de kinderen en met ouders de start van 
haar verlof. Ze werd zeer verwend met een groepscadeau (de gekrulde stok met de 
kaartjes van de kinderen) en met andere mooie cadeautjes en goede wensen. We 
wensen haar een goede tijd en een voorspoedige bevalling toe.  
 
De juffen Nabila (ma-di-do-vr) en Danielle (woensdag) hebben de lesgevende taken in 
groep 2/3 overgenomen en ze worden daarbij goed ondersteund door juf Romana, die 
al vanaf het begin van dit schooljaar in groep 2/3 werkt.  
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Kerstvoorbereiding  
Donderdagavond 6 december was er een grote 
groep ouders (én een dochter van een van de 
juffen) actief in de school om onder leiding van 
juf Ada de gangen en de hal in Kerstsfeer onder 
te dompelen.  
 
Het is geweldig fijn voor ons als school dat we 
iedere keer weer enthousiaste ouders vinden 
die willen helpen om de school voor al onze 
kinderen een sfeervolle plek te maken.  
 
Komende week oefenen we verder met het 
Kerstkoor, zodat we mooie optredens kunnen 
verzorgen in Klaasje Zevenster en Alleman.  
 
Berichten over het Kerstdiner in de klas volgen 
in de komende week.   

 
 
 
Werk van Omnibus-kunstenaars in de  
tentoonstelling van Bibliotheek Amstelland 
Een selectie van de kinder-kunstwerken uit het Cobra-museum 
is nu zichtbaar in de grote Bibliotheek in het Stadshart. De 
opening van de tentoonstelling werd gefilmd door RTV 
Amstelveen en enkele van de Omnibus-kunstenaars werden 
ook geïnterviewd. Kijk zelf via deze link:  
https://rtva.nl/2018/11/bijzondere-tentoonstelling-gemaakt-
door-amstelveense-kinderen/  
 

 

Tafeltennistoernooi voor alle jeugd uit Amstelveen – bericht van Sportbedrijf 
Tafeltennis Vereniging Amstelveen organiseert op zondag 9 december het jaarlijkse jeugd-wintertoernooi. Dit toernooi is open voor 
alle schooljeugd tot 18 jaar uit Amstelveen en omstreken. Dus naast de jeugdleden van de club is iedereen welkom. De wedstrijden 
zullen gespeeld worden op alle niveaus dus iedereen, van absolute beginner tot competitiespeler, zal aan z’n trekken komen. 
Inschrijven doe je door het inschrijfformulier op de website www.ttvamstelveen.com in te vullen of een mailtje met je naam en leeftijd 
te sturen naar jeugdttvamstelveen@gmail.com. Materiaal zoals batjes en ballen stelt te club beschikbaar maar alle spelers moeten 
sportkleding en schone sport- of gymschoenen te dragen. 
 
De gegevens voor dit toernooi: 
Locatie                                 : Landtong 14 (achter “De Horizon”) 
Datum                                 : Zondag 9 december 
Tijd                                        : 11:00 – 16:00 
Zaal open                           : 10:30 
Voor wie                             : Jeugdleden van TTV Amstelveen en alle overige jeugd uit Amstelveen e.o. 
Bezoekers                           : Zowel de zaal als de kantine is open, iedereen is welkom 
Toegang leden                 : Gratis 
Toegang niet leden        : € 2.50  of met de Amstelveen sport & cultuurkaart €1,50 (incl. 1 drankje) 
Meer informatie              : jeugdttvamstelveen@gmail.com 
 
NB: Alle spelers dienen sportkleding en schone sport- of gymschoenen te dragen. 

 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël  
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mailto:jeugdttvamstelveen@gmail.com

