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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Ma 10 juni VRIJ  (Pinksteren)  1 – 8  

Wo 12 juni 8:50 uur Opening tentoonstelling Kunst Dichtbij 1 – 8 en ouders  

Wo 12 juni  9:15 uur Ouderkamer EHBO en Reanimatie Ouders  

Ma 17 juni  VRIJ (Studiedag)  1 – 8  

Di 18 juni  Start Brede School Project  “Muziek en Dans” 1 – 8 en Vlindertjes/Konijntjes 

Do 20 juni Schoolreis groepen 4 – 7  4 – 7  

Do 20 juni Festival “Heel de Buurt Bakt” 16:00 tot 19:00 uur  Leerlingen en ouders 

Di 25 – Do 27 juni  Ontwikkelingsgesprekken  2 – 7 en ouders  

 
 

Connie Fransen genomineerd als Beste Leesconsulent van Nederland  
Juf Connie van de bibliotheek is een vertrouwd persoon in Brede School Omnibus bij alle leerlingen en bij de ouders van 
de onderbouw. Zij is altijd enthousiast en actief om op steeds weer andere manier het leesplezier te helpen bevorderen. 
Wij vinden het dan ook eigenlijk wel heel logisch dat “onze” juf Connie is genomineerd als een van de drie beste 
Leesconsulenten van Nederland!  
 

De NBD Biblion Jeugdspecialist is als inspirator 
voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om de jonge 
doelgroep uit te dagen en weet in de bibliotheek en op 
basisscholen zowel een veilige als een prikkelende 
leesomgeving te creëren. 
 
Connie Fransen is Lees- en Mediaconsulent bij Bibliotheek 
Amstelland. Met collega’s van de programmering zoekt 
Connie crossovers in het cultuur en sociaal domein met 
verbindende en vernieuwende activiteiten. Sinds kort 
werkt Connie ook met de Taalschool en Nieuwkomersklas.  
 
Ze geeft de cursus Open Boek voor leerkrachten. Verder 
houdt ze zich bezig met Boekstart voor baby’s, voorlezen 
met muziek, media- en leesplezierlessen bedenken en 
maken voor PO en VO, inspiratiesessies ‘boeken voor in de 
klas’ en het organiseren van trainingen van pedagogisch 
medewerkers, het babycafé en ouderavonden. 
 
 

De Jury : “Connie valt op door haar inzet voor initiatieven om met name laaggeletterde gezinnen en kwetsbare 
kinderen te bereiken.’’.  De kinderjury’s hebben al eerder gestemd. Wij feliciteren Connie met de nominatie en gunnen 
haar graag de eerste prijs! Verkiezing vindt plaats op 26 juni.   
 

Armoedebestrijding wordt goed aangepakt in Amstelveen – het kán beter!  
In de gemeente Amstelveen is veel aandacht voor gelijke kansen voor alle kinderen, onafhankelijk van de 
inkomenssituatie van het gezin. Op de werkconferentie van deze week bleek echter dat ongeveer de helft van de 
gezinnen die voor ondersteuning in aanmerking komen ook daadwerkelijk gebruik maken van een van de financiële 
regelingen. Enige tijd geleden is de campagne gestart, waarvan ook posters in onze school hangen. Er is een duidelijk 
filmpje beschikbaar dat uitlegt hoe het werkt. https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/publicatie/amstelveen-pakt-

armoede-aan_video-s-campagne-niets-extra-s-niets-om-je-voor-te-schamen  
 

De directeuren van scholen hebben de mogelijkheid gekregen om gezinnen ook heel direct en vertrouwelijk te helpen 
met noodzakelijke voorzieningen voor kinderen, zodat ze echt mee kunnen doen. Denk aan kleding, gymspullen, een 
fiets, hulp bij aanschaf computers of tablets. Zit u zelf in een moeilijke situatie of kent u een gezin dat wel wat steun kan 
gebruiken? Kom dan in vertrouwen langs bij de directie, intern begeleider of Ouder- en Kindcoach, dan bekijken we de 
mogelijkheden.  

https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/publicatie/amstelveen-pakt-armoede-aan_video-s-campagne-niets-extra-s-niets-om-je-voor-te-schamen
https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/publicatie/amstelveen-pakt-armoede-aan_video-s-campagne-niets-extra-s-niets-om-je-voor-te-schamen
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Ouderkamer woensdag 12 juni  
U bent als ouders van harte welkom om naar de ouderkamer te komen voor les over EHBO en reanimatie. De toegang 
is gratis, locatie speelzaal in Brede School Omnibus. Het begint direct ná de opening van de tentoonstelling 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Heel de buurt bakt! 
Panta Rhei organiseert samen met Amstelveen Sport en de 
welzijnsorganisatie Participe het jaarlijkse Festival met 
deze keer het thema “Heel de buurt Bakt”.  
 
U wordt als ouder en buurtbewoner van harte uitgenodigd 
om mee te doen. De bekende winnaar van Heel Holland 
Bakt, Hans Spitsbaard, zal de taarten proeven en 
beoordelen.  
 
Onze groep 3 doet overdag mee aan de activiteit “Cup-
cakes versieren”. Dat gebeurt met hulp van Panta Rhei 
studenten in de kooklokalen van Panta Rhei. Dat wordt een 
bijzondere ervaring voor onze “jonkies”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groet,  
Frank Roël, directeur  

  You’re most welcome on 
Wednesday the 12th for information  and 
practicing Recuscitation and First Aid. 
Entrance free, location Speelzaal    


