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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Ma 9 t/m wo 11 sep Kamp  in Driebergen  8 

Ma 9 sep  19:00 uur  Voorlichting Voorgezet Onderwijs  Ouders van 5, 6 en 7  

Vr 13 sep  De Verffabriek (muzikaal project)  4 

Ma 16 sep Vergadering medezeggenschapsraad  

Do 19 sep Workshop Voorlezen aan jonge kinderen  7 

 
 

Goed begin – team compleet en de school groeit !  
We zijn  goed gestart met een compleet en uitgerust team van leerkrachten. We zijn er trots op dat Brede School 
Omnibus een plek is waar mensen graag willen werken. We zijn volledig gemotiveerd om steeds uw kinderen te geven 
wat zij van ons nodig hebben. Fijn dat we met u als ouders ook goed kunnen samenwerken en dat u positief met ons 
meedenkt over de school en de aanpak van het onderwijs. Uw kind komt naar school om te leren en daarom is ons 
motto:  

“Onderwijzen is ons vak, lerende kinderen ons doel” 
 
Gisteren op de informatieavond heeft u kunnen zien en horen wat dat nu in de praktijk echt betekent.  

 
Uw kind en het Voortgezet Onderwijs – ouders van 5, 6 en 7 
Wij vinden het van belang om u op tijd te informeren over het vervolgonderwijs 
na de basisschool. Daarom houden we op maandag 9 september om 19:00 uur 
voor de belangstellende ouders van groepen 5, 6 en 7 een voorlichtingsavond 
over: 

- De structuur van het Voortgezet Onderwijs  
- De manier waarop het schooladvies wordt gegeven 
- De keuzemogelijkheden in Amstelveen en omstreken 

 
De avond wordt geleid door juf Niesje, een van onze twee intern begeleiders. U 
hoeft zich niet aan te melden, u kun gewoon naar school komen  
 

De Medezeggenschapsraad – het inspraakorgaan van de school 
De medezeggenschapsraad (MR) van ieder school is de plek waar de inspraak wettelijk is geregeld. Het doel van de raad 
is om de kwaliteit van de besluiten over de school te verhogen. Deze raad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. 
Er wordt 6 keer per jaar vergaderd over de beleidsvoorstellen van de schooldirectie. De directeur is op verzoek als 
adviseur bij de vergadering. De raad heeft inspraak over zaken als vakantierooster, schoolbeleid, belangrijke 
inhoudelijke keuzes, personeelsbeleid, inzet van de formatie, uitbreidingen en fusies.  
 
De raad praat dus over zaken van algemeen belang en behandelt géén vragen die op individuele kinderen betrekking 
hebben. Vragen of zorgen over individuele situaties gaan altijd naar de leerkracht, de intern begeleider of de directeur.  
 
Oproep:  er is een vacature voor een ouder in de MR. Wanneer u zin en tijd heeft om mee te denken over het beleid 
van de school, dan bent u van harte welkom. Als er meerdere kandidaten zijn, wordt er een verkiezing georganiseerd. 
Nadere informatie en aanmelding bij juf Leontien en juf Ilse.  
 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  
De inspraak voor het beleid van het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland wordt geregeld in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). Van al onze scholen is er een vertegenwoordiger van de ouders en een van de 
leerkrachten lid van de GMR. Er is in die raad nog plaats voor een ouder van de Omnibus.  
 
Oproep:  wanneer het voor u aantrekkelijk is om op bestuursniveau mee te denken over het beleid van onze 
Onderwijsgroep Amstelland, dan bent u van harte welkom.  Meer informatie bij juf Ilse en bij de directie.  
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De Oudervereniging  
Gisterenavond hebben de mensen van de Oudervereniging (OV) weer goed kunnen uitleggen waarom de inzet én de 
financiële ouderbijdrage zo belangrijk is. De OV helpt met enthousiaste ouders bij de organisatie van allerlei extra 
activiteiten voor de kinderen, maar zijn bijvoorbeeld ook aanwezig voor ontvangst en begeleiding als er in de school 
weer Ontwikkelingsgesprekken worden gevoerd.   
 
De OV is nog steeds in staat om met uw  bijdrage van € 50,= per kind per jaar heel veel extra’s voor uw kinderen te 
regelen. Een belangrijk onderdeel is het jaarlijkse schoolreisje. Een ander geweldig evenement is het Eindfeest. 
Binnenkort krijgt u weer de brief van de OV waarin vermeld wordt hoe u deze bijdrage kunt betalen.  
 
 

Vakanties en vrije dagen 
Voor het gemak geven wij hieronder nog een keer het overzicht van de schoolvakanties en studiedagen. We sturen u 
apart nog de Ouderkalender voor 2019 – 2020, waarin ook andere activiteiten worden vermeld die voor uw kinderen 
van belang zijn.  
 
 
Herfstvakantie   21 t/m 25 oktober 

Studiedag 1   maandag 18 november 

Kerstvakantie  23 december t/m 3 januari  

Voorjaarsvakantie  17  t/m 21 februari  

Studiedag 2  woensdag 4 maart  

Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 10 april en maandag 13 april 

Meivakantie   27 april t/m 8 mei   

Hemelvaart   21 en 22 mei   

Pinksteren   maandag 1 juni      

Studiedag 3  vrijdag 5 juni  

Zomervakantie  6 juli t/m 14 augustus  (1e schooldag ‘20-’21: maandag 17 augustus) 

 
 
 
Vriendelijke groet,  
Frank Roël, directeur  


