
 INFOBUS      17 januari 2019 

 

1 

 

 
 
Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Wo 23 januari Open Podium – ouders welkom LET OP:  11:30 uur  1 – 8  

Wo 23 januari  Start Nationale Voorleesdagen  (géén voorleesontbijt)  1 – 8  

Ma 28 januari Onthulling kunstwerk  om 8:45 uur  1 – 8 + ouders  

Ma 28 januari  “Schrijver in de klas”  (zie artikel in deze Infobus)  4 – 8  

Wo 30 januari  Boekrotonde door gastdocent Connie Fransen  4 – 8  

 

 
Gelukkig Nieuwjaar!  
Wij wensen u en uw familie- en gezinsleden een heel gelukkig, gezond en vooral vrolijk 2019 toe! Het jaar is 
alweer een paar weken onderweg en we willen graag, nog sterker dan we al gewend zijn, met u samenwerken 
om onze kinderen een goede en leerzame schooltijd te geven.  
 
Het gaat goed met Brede School Omnibus. Het aantal leerlingen stijgt voor het grootste deel door instroom 
van nieuwe kinderen uit de buurt en daar zijn wij blij mee. We blijven altijd op zoek naar mogelijkheden om 
verder te verbeteren en daarbij is uw inbreng zeer gewenst. We staan open voor suggesties en zullen u met 
regelmaat vragen om te helpen bij activiteiten op school en in de groep.  
 
 

Even voorstellen …  
Een van de activiteiten van Onderwijsgroep Amstelland om ervoor te zorgen dat onze scholen niet of zo 
weinig mogelijk door het lerarentekort worden getroffen, is het faciliteren van de opleiding tot volwaardig 
leraar voor zij-instromers. Dit zijn mensen uit het bedrijfsleven of andere sectoren met minimaal een HBO-
opleiding die graag in het onderwijs willen komen werken.  
 
Ook op de Omnibus bieden we die mogelijkheid en wij zijn verheugd dat Geert Damstra ons team is komen 
versterken. Hij start in februari met de opleiding en geeft intussen ook les in meerdere groepen. Hieronder 
stelt hij zich even aan u voor.  
 

Mijn naam is Geert Damstra. Ik ben geboren in Leeuwarden en opgegroeid in een klein 
dorpje in Friesland. Ik heb Bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit Groningen. Ik heb 
gewerkt en gewoond in Zuid-Amerika en ik spreek de Spaanse taal. Ik heb tien jaar gewerkt 
als Financieel Analist!  Daarnaast treed ik regelmatig op als singer-songwriter.  
 
Ik woon in Amsterdam, samen met mijn vriendin en mijn zoontje. Sinds ik vader ben 
geworden ondervind ik aan den lijve hoe leuk het is om een kind iets te (zien) leren! Het 
lijkt mij een fantastische uitdaging om voor ieder kind een veilige en vertrouwde omgeving 
te scheppen waarin hij/zij optimaal kan leren en groeien. Ieder kind blijven uitdagen op 
zijn of haar niveau is een andere uitdaging die ik graag aanga.  
 
Op Brede School Omnibus ben ik woensdag ambulant beschikbaar voor Remedial 
Teaching. Donderdag geef ik les in groep 7 en op vrijdag in groep 6.  

 
 “Dit is niet het moment om weer een generatie leraren en leerlingen op te leiden met het idee dat competitie de enige 
weg is naar succes, en meer winst het enige waardevolle resultaat. Het is essentieel dat we ons onderwijs vormgeven 
vanuit het idee van mondiaal burgerschap in plaats van nationaal denken” (Paul Ginnis, Formative Assessment, 2010) 
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Schrijver in de klas  
Bij de Nationale Voorleesdagen nodigen wij ieder jaar een andere kinderboekenschrijver uit om te komen 
voorlezen uit eigen werk. Dit jaar is dat Caroline Ligthart. Hieronder introduceert zij zichzelf en haar boek 
“Waantje krijgt de knarser”.  
 

Beste ouders en verzorgers,      
 
De Omnibus heeft mij gevraagd om tijdens de Voorleesdagen een bezoek aan de 
groepen 4 t/m 8 te brengen om voor te lezen uit Waantje krijgt de knarser.  
 
In 2011 debuteerde ik met de roman Russisch water, al snel gevolgd door O’Hanlons 
helden (VPRO) en de verhalenbundel Tweedehands bloemen. In 2016 kwam Waantje uit. 
Een boek voor kinderen die zelf ziek zijn, of kinderen waarvan iemand in de naaste 
omgeving kanker heeft.  
 
Ik wilde een licht en vrolijk boek schrijven zodat kinderen volop de kans krijgen mee te 
leven met het hoofdfiguurtje zonder dat het ze angst inboezemt.  Het is gelukt! Zie de 
recensie: https://www.gezondheidsnet.nl/kanker/boekrecensie-waantje-krijgt-de-
knarser.  
 

De juf van Tijn, het jongetje van de nagellakactie, las haar klas het boek voor. Ze schreef:  ‘Waantje is een geschenk uit 
de hemel! Ik had me geen betere aanleiding kunnen wensen dan op zo’n luchtige en tegelijk ook serieuze manier zo’n 
ingewikkeld onderwerp te kunnen bespreken. Het heeft tot mooie en waardevolle momenten met de klas geleid. Dank 
daarvoor!’ 
 
Op 28 januari zal ik voorlezen en met de kinderen praten over ziek-zijn. Na afloop is het mogelijk om bij de 
administratie van de school een gesigneerd exemplaar van Waantje te kopen tegen een eenmalig gereduceerd tarief 
van 15,- euro (in plaats van 19,95).  Dat kan gewoon op rekening.  De factuur zit voor in het boek. Op mijn website kunt 
u meer lezen over de inhoud:  https://carolineligthart.weebly.com/waantje-krijgt-de-knarser.html 
 
Ik verheug me erop om met de kinderen mooie gesprekken te voeren!  
Hartelijke groet,  
Caroline Ligthart 
 
 

De Boekenboom en onze Schoolbibliotheek  
Wist u dat iedere week en meerdere keren per week een groep trouwe 
bibliotheek-ouders in de school aanwezig is om er voor te zorgen dat uw 
kinderen weer nieuwe boeken uit onze eigen schoolbibliotheek kunnen 
lenen?  
 
Wij zijn erg blij met die inzet. Zo wordt ervoor gezorgd dat de kasten 
netjes en overzichtelijk blijven en de collectie up-to-date. De advisering 
gebeurt door de consulent van Bibliotheek Amstelland, mevrouw Connie 
Fransen. De coördinatie op school is in handen van juf Eefje.  In de 
Boekenboom zijn de nieuwe aanwinsten te zien!  
 
Vriendelijke groet, 
 
Frank Roël 
Directeur  
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