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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Ma 18 febr – vr 22 feb Voorjaarsvakantie  1 – 8  

Vr 15 maart Onderwijsstaking – Brede School Omnibus is gesloten 1-8 VRIJ  

 

 
Actie in het gehele onderwijs – Brede School Omnibus gesloten op vrijdag 15 maart 
De vakbonden AOB en FNV hebben in maart een nieuwe actieweek voor het primair onderwijs, het 
voortgezet én het hoger onderwijs georganiseerd. De afsluiting van die week is een stakingsdag op vrijdag 15 
maart. De politiek moet echt worden overtuigd dat er nog véél meer moet gebeuren om het lerarentekort 
en de werkdruk te bestrijden.  
 
Op onze school maakt een aanzienlijk deel van het personeel gebruik van het stakingsrecht en daardoor is 
de school op vrijdag 15 maart gesloten.  Wij vragen u om het onderwijs te steunen en die dag uw kinderen 
thuis te houden. Voor ouders die behoefte hebben aan opvang op die dag is er de mogelijkheid om contact 
op te nemen met Kindcentrum De Stoel (zie hieronder voor de opties en de kosten). Het aantal kinderen dat 
die dag kan worden opgevangen is beperkt.  

 
 

De Gouden Opsteker  
Op Brede School Omnibus willen we ieder jaar in januari de Gouden Opsteker 
doorgeven aan een persoon, die op een bijzondere manier veel voor de school 
betekent. Hoe die verkiezing zal gaan, krijgt u later bericht.  
 
De eerste keer is de Gouden Opsteker uitgereikt aan juf Niesje van Mourik, omdat zij 
al 40 jaar met veel plezier en met liefde voor kinderen in het onderwijs werkzaam is.  

 

  An action week and a general strike have been announced for Friday March 15. A significant number of 
employees will take part in the strike-action and for that reason the school cannot be open on Friday March 15th. 
We ask parents to support us and keep you children at home that day. For parents that are in need of child-daycare 
there are options available in KC De Stoel (see below). There is a limited number of seats available. Please contact 
mrs. Jantine Stoelman for information.   

 
Opvang vrijdag 15 maart  contact: Jantine Stoelman at 020 – 641 2565 of  jantinestoelman@kcdestoel.nl    
 
Gelijk als een vakantiedag is de BSO open van 7.30 tot 18.30 uur onder de volgende voorwaarden.  
 
Optie 1: uw kind komt op vrijdag standaard al naar de opvang. 
Wilt u dan s.v.p. aan het team doorgeven of uw kind wel of niet de hele dag komt? Kosten extra opvang: € 39,80.  
 
Optie 2: uw kind komt vrijdag niet standaard naar de opvang, maar opvang is wel gewenst. Wilt u dan s.v.p. 
contact met het team opnemen om te vragen of er plaats is? Kosten van deze extra opvang € 79,60. 
 
Optie 3: u bent nog geen klant van De Stoel, maar wil wel graag opvang op 15 maart. Neem contact op om te 
vragen of er plaats is op 15 maart. Kosten € 79,60. 
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De Vreedzame School  
De eerste drie blokken zitten er al weer op. We hebben samen klassenregels 
opgesteld, verantwoordelijkheden en taken verdeeld, gekeken naar wat we 
belangrijk vinden in onze klas en natuurlijk ook wat we belangrijk vinden in onze 
school. Ook weten we nu allemaal hoe we een conflict op moeten lossen. In blok 3 
hebben we geleerd hoe we goed kunnen communiceren bij het oplossen van een 
conflict en dat we een eigen mening mogen hebben. Hierbij hebben we oor voor 
elkaar. 

 
Het volgende blok gaat over omgaan met emoties.  

 

Blok 4:  We hebben hart voor elkaar 
In dit blok draait het om het herkennen van emoties en het handelen daarnaar. In een conflict kunnen de 
emoties hoog oplopen. Om conflicten op te lossen is het belangrijk dat je je eigen emoties herkent en erover 
kunt praten. Je zult er dan ook makkelijker invloed op uitoefenen. Als je dat kunt, heb je ook meer oog en 
begrip voor de emoties van anderen. Boosheid kan leiden tot agressie en dat kan weer leiden tot conflicten 
die met geweld worden opgelost. Omgekeerd veroorzaken conflicten soms woede en boosheid. 
 
We leren dat er niets mis is met boosheid, maar helpen de kinderen om op zo'n manier met hun boosheid 
om te gaan dat escalatie voorkomen wordt en er gezocht kan worden naar oplossingen. We willen kinderen 
laten inzien dat ze een alternatief hebben, bijvoorbeeld door af te koelen als ze voelen dat ze té boos 
zijn.  Ook wordt er in dit blok aandacht besteed aan: “Samen staan we sterk”. De leerlingen bedenken hoe 
ze iemand die iets niet durft, kunnen helpen. 
 
U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van deze vragen: 
- Welke gevoelens ken je allemaal? 
- Zullen we samen op een boze manier door de kamer lopen? 
- Kun jij op een blije manier je jas aan de kapstok hangen? 
- Ben jij op school weleens boos geweest? Wat maakte je toen boos? 
- Wat hebben jullie op school afgesproken over afkoelen? 
- Heb je weleens iemand geholpen die bang was? Wat deed je toen? 
- Met wie werk jij graag samen? 
 
Veel kletsplezier! 
 

Mediatoren 
Op de Brede school de Omnibus leiden we kinderen op 
tot mediator. Zij helpen de kinderen bij het oplossen van 
een conflict. Ook dit schooljaar zijn er weer nieuwe 
leerlingen opgeleid tot mediator zodat zij het huidige 
team gaan versterken. 

 
Boekenmarkt weer goed bezocht  (31 januari)   
 
Boekhandel Blankenvoort organiseerde in de week van de voorleesdagen 
weer een mooie boekenmarkt. De markt werd goed bezocht. Het plezier in 
lezen vinden wij op Brede School Omnibus heel belangrijk en het is fijn om te 
zien dat dat plezier ook verder toeneemt.  
 

Vriendelijke groet, 
Frank Roël, directeur  


