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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Do 4 april Beweegbus  1 – 8   

Vr 5 april Concert op de Muziekschool 3 – 5 – 7 en ouders  

Wo 10 april Ouderkamer 3  ouders 

Wo 10 april  Bezoek en les op Bibliotheek  5 

Do 11 april Paasconcert Klaasje Zevenster 2 

Do 11 april  Beweegbus  1 – 8  

Vr 12 april  Sportdag op het HIC terrein  (de brief is al meegegeven) 4 - 8 

Vr 12 april  Sportdag bij school 1 - 3 

Do 18 april  Beweegbus  1 – 8  

16 en 17 april Eindtoets 8 

19 april – 3 mei Meivakantie 1 – 8  

6 mei Weer naar school  1 – 8  

 

 
Beweegbus komt weer terug !  
Vanaf vandaag, donderdag 4 april, is er weer een serie van 6 keer Beweegbus, een 
naschoolse activiteit, die door de school wordt bekostigd. Er wordt dus geen eigen 
bijdrage van de ouders gevraagd. Het idee hierachter is dat bewegen gezond en 
goed is én een positieve invloed heeft op de werking van onze hersenen. Ouders 
kunnen hun kind per keer aanmelden bij juf Ada. Kijk ook naar de poster in de hal! 
Maximaal 20 kinderen. Ouders halen hun kind dan om 16:15 uur op van school.  

 
De Grote Rekendag 

Het thema van de Grote Rekendag van 2019 was 
“Verhoudingen”. We begonnen met een modeshow op een 
echte catwalk, waarbij bijvoorbeeld een klein meisje met een 
veel te grote jas liep. Dat is dan “uit verhouding”. Gelukkig 
zeiden de presentatoren er steeds bij: “Ze zit wél goed in haar 
vel”.  
 
De rest van de ochtend was gevuld met verschillende 
rekenspelletjes binnen en buiten. Hiernaast een foto waarop te 
zien is dat een kleine jongen de hele wereld op zijn handen kan 
dragen. En links zie hoe Raai heel groot is geworden. Hoe kan 
dat?  In de gang zijn nog meer foto’s te zien.  

 
 
Er kwamen nog enkele antwoorden op het 
rekenraadsel van de touwladder. Het was een 
instinkertje en een doordenkertje. Het goede 
antwoord is dat het water nooit de bovenste 
tree van de touwladder zal bereiken, omdat het 
schip drijft en mét het water mee omhoog stijgt. 
Dank aan de inzenders uit groep 6 en 7!  

 
 
Bibliotheek nieuws  
Meer info? Klik op de link voor onze nieuwsbrief. 
 

https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Omnibus
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Avondvierdaagse (herhaling )  
We kunnen weer de Avondvierdaagse lopen in Ouderkerk aan 
de Amstel. De eerste avond is maandag 20 mei en de vierde 
en laatste avond is donderdag 23 mei.   
 
U kunt Uw kind opgeven van maandagochtend 8 april t/m 
donderdagochtend 11 april, voor aanvang van school, in de 
centrale hal. Inschrijven kost € 5,= per kind.  
 
Om alle kinderen veilig de route te kunnen laten lopen, zijn 
we opzoek naar verkeersregelaars. Door middel van een 
internet-cursus kan er een certificaat gehaald worden. 
Opgeven voor verkeersregelaar kan bij juf Ada.  
 
 

Kleutersinfoniëtta  
We waren met groep 1/2 in 
het Concertgebouw in 
Amsterdam voor de 
voorstelling “Kom je spelen?” 
Het was een mooi muzikaal 
verhaal, waar de kinderen van 
hebben genoten. De 
muzikanten horen bij het 
bekende orkest Amsterdam 
Sinfoniëtta. Tijdens de voorstelling mochten enkele 
kinderen ook meehelpen om alles goed te laten verlopen.  

 
 
Groep 4 op bezoek in het atelier van een kunstenaar 

 
Op Brede School Omnibus leren de kinderen veel meer dan alleen 
rekenen, taal, lezen en schrijven. We halen de kunst in de school door 
steeds weer een nieuw kunstwerk met kinderen uit te zoeken en 
daarover te fantaseren, tekenen en schrijven. We gaan ook op bezoek in 
het atelier van echte kunstenaars.  
 
Hiernaast is goed te zien hoe intensief de leerlingen van groep 4 aan het 
werk zijn onder het goedkeurend oog van de kunstenaar zelf.  
 
 

 
 

Beach Volleybal  
De Omnibus deed dit jaar met twee teams van leraren mee aan 
het jaarlijkse Onderwijsgroep Amstelland Beach 
Volleybaltoernooi in Aalsmeer. De teams eindigden in de 
middenmoot en hebben veel plezier gehad. Goed om ook de 
collega’s van de andere scholen te ontmoeten. Juf Ilse deed  mee, 
maar staat niet op de foto.  
 
 
Vriendelijke groet,  
Frank Roël, directeur  


