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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Vr 24 mei Open Podium  Annie M.G. Schmidt 1 – 8 en ouders  

Ma 27 mei Vergadering Medezeggenschapsraad   

Ma 27 mei 9:00 uur Onthulling van het nieuwe kunstwerk  1 – 8 en ouders  

Do 30 en vr 31 mei VRIJ  (Hemelvaart-weekend) 1 – 8  

Ma 3 juni  “Is er nog veen in Amstelveen?”   8 

Wo 5 juni Suikerfeest (of dinsdag of donderdag)   

Ma 10 juni VRIJ  (Pinksteren)  1 – 8  

 
 

Nieuws van de Bibliotheek  
Wat hebben een mopperende eend, Maurits Muis, een oude versleten beer en monsters in de school met elkaar 
gemeen? Het zijn allemaal personages in de nieuwste boekentips die je in onze nieuwsbrief kunt vinden. Daarnaast lees 
je welke leuke activiteiten we organiseren in de Bibliotheek en in onze Maakplaats. Meer info? 
Klik hier om onze nieuwsbrief te lezen . 
 
 

De Avondvierdaagse groeit!  
Niet alleen het aantal kinderen op de Omnibus groeit, ook de 
hoeveelheid deelnemers aan de jaarlijkse Avondvierdaagse 
in Ouderkerk neemt toe. Er waren liefst 18 deelnemers die 
voor de eerste keer meeliepen en dat is een record!  
 
We bedanken alle begeleiders en deelnemers en speciaal 
Annemiek van der Wielen die samen met juf Ada de 
organisatie heeft verzorgd.   
 
Hieronder de trotse wandelaars in hun Omnibus outfit vlak 
voor de aankomst op het plein.  
 

 

https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html
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Tolken en vertalen in verschillende Arabische talen  
Rabab Awada – Dhahir  woont al vele jaren in Amstelveen en is beëdigd medische-sociaal tolk 
voor verschillende Arabische talen. Wij zullen Rabab vragen om ons te helpen bij de 
communicatie met ouders over de ontwikkelingen van hun kinderen op school.  
 
Ook u als ouder kunt een gesprek met ons aanvragen waarbij Rabab’s hulp wordt ingezet. Deze 
dienstverlening zal door de school worden bekostigd.  
 
 

 
 
Alle kinderen gelijke kansen!  
De gemeente Amstelveen heeft geld beschikbaar gesteld aan alle bassischolen om in te zetten voor armoedebestrijding. 
Wij geven komende week aan alle kinderen ook een flyer mee over dit onderwerp. Het gaat erom dat wij als school in 
staat worden gesteld om gezinnen met een laag inkomen rechtstreeks financieel te kunnen ondersteunen zodat de 
kinderen alle kansen krijgen om mee te doen met de activiteiten in en rond de school. We kunnen denken aan hulp bij 
het aanschaffen van een fiets, gymkleding, deelname aan sportactiviteiten en dergelijke.  
 
Ook de gemeente Amstelveen heeft voor minima en gezinnen met laag inkomen veel mogelijkheden voor financiële 
hulp. Vanuit school spreken wij zelf met ouders die mogelijk deze ondersteuning kunnen gebruiken, maar u kunt ons 
ook tips geven. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld met respect voor ieder’s privacy.  

 
Duurzaamheid in de praktijk   
Brede School Omnibus maakt deel uit van Onderwijsgroep Amstelland en een van de strategische 
pijlers in het beleid is Duurzaamheid. Dat betekent niet alleen bewustwording, maar ook 
echte actie. Zo waren groepen leerlingen al bezig om onze direct omgeving te ontdoen van 
zwerfvuil, we scheiden papier en restafval, we dringen het gebruik van plastic terug en nog 
veel meer.  
 
Zoals in de vorige Infobus al vermeld, doen wij doen ook mee aan de actie van Recycle-box, 
waarbij de opbrengst ten goede komt aan het KiKa fonds voor bestrijding van kanker bij 
kinderen.  Er is al één defecte tablet ingeleverd, de box staat bij de schoolplein-ingang in 
het halletje.    http://recycle-box.nl/ 
 

 

Groep 3 nieuw kunstwerk  
Op de foto ziet u de trotse kinderen uit groep 3 die 
afgelopen donderdag bij de Kunstuitleen een 
nieuw kunstwerk hebben uitgezocht dat past bij 
het thema Dans en Muziek.  
 
Dat wordt het onderwerp van het Brede School 
Project in juni. Meer nieuws volgt.  
 
Onthulling maandag 27 mei om 9:00 uur. Ouders 
zijn welkom!  
 
 
 

 
Vriendelijke groet,  
Frank Roël, directeur  

? 

http://recycle-box.nl/

