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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Week van 28 jan Vervolg Voorleesweken  1 – 8  

Ma 18 febr – vr 22 feb Voorjaarsvakantie  1 – 8  

 

 
Actie in het gehele onderwijs  
De vakbonden AOB en FNV hebben in maart een nieuwe actieweek georganiseerd en daarbij als afsluiting 
van die week op vrijdag 15 maart een stakingsdag uitgeroepen. Deze keer voor het primair onderwijs, het 
voortgezet én het hoger onderwijs. Niet alle vakbonden doen mee. Het CNV ondersteunt de doelen, maar 
kiest in dit stadium van onderhandelingen niet voor staking als actiemiddel.  
 
Onderwijsgroep Amstelland, waar Brede School Omnibus deel van uit maakt, erkent het individuele recht 
van iedere werknemer om te mogen staken en steunt het doel van de acties. In de komende week 
inventariseren wij de actiebereidheid onder de medewerkers van Brede School Omnibus. Daarna zullen wij 
een besluit nemen of de school open kan op 15 maart of gesloten moet blijven. Wij houden u op de hoogte 
van het vervolg. Wanneer u vragen heeft, dan kunt u terecht bij de interne begeleiders en de directie.  

 

Sportieve evenementen  (door Amstelveen Sport)  
Het Sportbedrijf Amstelveen is verder gegaan onder een nieuwe naam Amstelveen 
Sport. In de komende periode worden weer verschillende sportieve evenementen 
georganiseerd. Vanuit Brede School Omnibus brengen wij die graag onder uw 
aandacht, omdat bewegen en sport goed is voor de werking van de hersenen en 
daarmee ook waardevol is voor de ontwikkeling van onze leerlingen.  
 
Hieronder een overzicht. De flyers met de details zijn in bijlages meegestuurd met deze Infobus.  
1. Luchtkussenspektakel  -  19 en 20 februari – Goudsmithal  
2. Multisport – verschillende dagen – Interactieve Beweegbox  - Sportlaan  
3. De Kleine Draakjes -  februari en maart  -  gymzaal Landtong   (kinderen van 2-4 jaar)  
4. Let the game begin  -  handbal  -  2 maart  
 

Even voorstellen …  
Vanaf nu stellen wij in onze Infobus ook de stagiaires aan u voor, die wij in onze school een opleidingsplek 
mogen bieden. Hieronder stelt meester Sven zich aan u voor, hij geeft les in groep 6 bij juf Nagihan.   

  
Beste ouders en verzorgers ,  
 
Mijn naam is Sven van Walstijn en ik zit in het 3de jaar van de Ipabo. Vanaf 31 januari kom ik op 
de donderdag en vrijdag stagelopen in groep 6. Ik ben 25 jaar jong en ik woon sinds 3 jaar in 
Amsterdam. In mijn vrije tijd lees ik graag een boek en luister ik muziek. Ik houd er ook van om 
af en toe een concert te bezoeken.  
Ik kijk erg uit naar het aankomende halfjaar. Als u nog vragen heeft kunt u mij natuurlijk altijd 
aanspreken. 
Tot op school!        Sven van Walstijn  

  An action week and a general strike have been announced for Friday march 15. The right of every individual 
employee to strike is acknowledged by Onderwijsgroep Amstelland. Next week we will ask every employee if he/she 
will make use of their right. After that we can make a decision whether or not the school has to close on March 15th. 
We will keep you informed. If you have questions, please come to the Intern Begeleiders or to the Director.   
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Veel activiteit in de Voorleesweken  

Op Brede School Omnibus vinden we dat 
Leesplezier het allerbelangrijkste is om tot 
leren te kunnen komen.  
 
Daarom organiseren we veel activiteiten, die 
helpen om plezier in lezen te bevorderen.  
 
Op de linkerfoto ziet u schrijfster Caroline 
Ligthart in actie, die voorleest en vertelt 
over haar boek “Waantje krijgt de knarser”. 

Rechts ziet u Connie Fransen, onze leesconsulent van de Bibliotheek 
Amstelland, die vaak in school is en deze keer de kinderen enthousiast maakt in de Boekrotonde.  
 

 
Nieuwsbrief van de Bibliotheek  

Beste ouders en verzorgers,  
 
Wist u dat kinderen dol zijn op moppenboeken? Welke 
voorleesactiviteiten worden er in de bibliotheek 
georganiseerd?  
 
Wat is een leuk en gratis programma om je kind te 
stimuleren met lezen? En hoe genieten de kinderen van 
een lange autorit? Je leest het – samen met natuurlijk 
weer de leukste boekentips- in onze nieuwsbrief!   
 
Hiernaast een heel klein onderdeeltje van de Bibliotheek 
Nieuwsbrief. 
 
 Klik op de link om onze nieuwsbrief te lezen. 
 

 

 
 
 
Buurtactiviteiten – verbinding met de omgeving  
 
U weet dat wij ieder jaar een Kerstconcert geven in wijkcentrum Alleman. 
In Alleman zijn heel veel andere activiteiten die voor verbinding zorgen 
tussen de mensen in Bankras Kostverloren.  
 
Hiernaast als voorbeeld de flyer van de Buurtproeverij. Aanstaande 
maandag wordt dat met veel plezier en met hulp van veel vrijwilligers 
georganiseerd.   

  

https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html
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Kunst Dichtbij Plus  
 

Van de kunstenaar Harald Vlugt hadden we in het begin van het schooljaar het 
werk “The earth game”. Dat was naar aanleiding van het thema Utopia en 
Dystopia.  
 
Het werk van deze kunstenaar is kennelijk aansprekend voor onze leerlingen, 
want nu hebben de leerlingen van groep 5 ook weer een collage van Harald Vlugt 
gekozen met een bijzondere titel.  
 
Afgelopen maandag hebben we dit nieuwe werk met alle kinderen in de hal 
onthuld en komende weken gaan de groepen er mee aan het werk. Om een indruk 
te geven hoe die lessen dan verlopen geven we hieronder de aanwijzingen die de 
leerkrachten krijgen.   
 

The earth game  
 
 

‘Als de middag voelt naar warme as’ 
 
Goed kijken en gesprek: 

 Wat zie je? Details benoemen 

 Wat denken jullie dat die tijger wil? Of waarom hij zo kijkt? 

 Zien die mensen de tijger?  

 Wat doen de mensen daar aan de kant van het water? Doen 
ze iets samen? Of apart? 

 Bij de bovenbouw: wat denken jullie van de titel ‘Als de 
middag voelt naar warme as’? Hoe zou dat voelen? En klopt 
dat met wat je ziet? Hoe dan? 

 
Eigen associaties: 
Waar moet je aan denken als je hiernaar kijkt, wat heb je zelf 

meegemaakt? 

Mogelijkheden, afhankelijk van de observaties van de kinderen: 

 Een keer dat er iets opeens gevaarlijks gebeurde 

 Een plek waar ik voelde dat er gevaar dreigde 

 Wachten, een plek waar je moest wachten, wat er gebeurde 

tijdens het wachten  

 Een plek waar je met veel mensen naar iets keek (vuurwerk, 

voorstelling etc) 

 Een drukke plek, waar ik was en waar veel andere mensen waren 

 Een boottochtje, dat ik maakte 

 ……………. 

 
 
Vriendelijke groet, 
 
Frank Roël 
Directeur  
 


