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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Vr 4 okt Start Muzieklessen van juf Pien  1 t/m 8  

Ma 7 okt Inloop ouders groep 1/2 over VERKEER!  1/2  

Wo 9 okt 
“Meneer Beer gaat naar de Maan” 
  voorstelling Kinderboekenweek 

1 t/m 8  

Vr 11 okt  Open Podium – afsluiting kinderboekenweek 1 t/m 8  

Vr 18 okt  Groep 7 (ca. 5 leerlingen) naar Kunstuitleen   

Vr 18 okt Laatste schooldag voor herfstvakantie  1 t/m 8  

Ma 21 – Vr 25 okt Herfstvakantie – alle groepen VRIJ 1 t/m 8  

Ma 28 okt Weer naar school  1 t/m 8  

 

 
Medezeggenschapsraad  
In de vorige Infobus hebben wij gemeld dat de vacature in de ouder-geleding was ingevuld door de heer Hiroshi 
Tsujimaru. Hieronder stelt hij zich nader aan u voor.  
 
Beste Ouders, Leerkrachten en Kinderen, 
 
Mijn naam is Hiroshi Tsujimaru, ik ben getrouwd met Madeleine en samen zijn wij 
de ouders van Keanu in groep 7 en Minako in groep 8. Sinds kort ben ik het nieuwste 
lid van de medezeggenschapsraad (MR) bij de Brede School Omnibus. Ik vind het 
leuk en belangrijk om actief betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Ik merk 
dat mijn kinderen maar ook de andere kinderen en de leerkrachten dat waarderen. 
Voor de school en de kinderen is het ook echt van belang dat ouders zich voor de 
school inzetten en betrokken zijn omdat in het Nederlandse schoolsysteem de 
ouders een belangrijke schakel zijn. 
 
Privé ben ik me op dit moment aan het oriënteren op een nieuwe baan, voorheen 
was ik directeur binnen een sushi productie bedrijf dat met name sushi voor 
supermarkten produceert. Daarnaast sport ik veel, ik heb onlangs mijn eerste 
triatlon volbracht.  
 
Als MR lid wil ik  graag alle ouders van de kinderen van de Omnibus vertegenwoordigen zodat het beleid van de school 
daar waar nodig aangepast of verbeterd kan worden. Je kan me dan ook altijd aanspreken met vragen of opmerkingen. 
Ik ben nu nog regelmatig in de ochtend en middag op school bij het brengen en halen van de kinderen, dus is er altijd 
wel een gelegenheid om me aan te spreken. 
 
Groet, 
Hiroshi  
 
 

Verkeerseducatie in groep 1/2 – voorlichting voor ouders  
Meerdere ouders hebben zich al opgegeven, maar u kunt zich nog 
steeds opgeven voor de informatieve bijeenkomst aanstaande 
maandag 7 oktober.  Centraal staat hoe jonge kinderen leren in 
het verkeer en wat u kunt doen als ouder om uw kind te helpen 
hierbij.  De start voor de ouders is om 8.45 in het kleuterlokaal 
van juf Tamara en juf Romana.   
 
Ook de ouders van de leerlingen uit groep 3 zijn uitgenodigd voor 
deze informatieve bijeen komst. Hij duurt tot 9.30 uur.  
 
Alle kleuters worden dan bij elkaar samen verwacht in het 
kleuterlokaal van juf Annelies en juf Dirani. 
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Gezonde school  
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen gratis drie porties groente en fruit per week op 
school. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en 
gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en 
groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  
  
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor 
de nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief  .  
 
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit 
per dag te halen. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, 
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het 
Voedingscentrum. 
 
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders 
géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl .   
Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 
 

Multicultureel koken in de klas  
Verbindingen zoeken is een van de opdrachten van Onderwijsgroep Amstelland. Op Brede School 
Omnibus doen we dat al een aantal jaren door samen met de kinderen in de klas te koken én te 
eten.  
 
De spullen die we daarvoor nodig hebben, zoals pannen, kookplaatjes, bestek en andere zaken, 
hebben we gekregen van de Rabobank. De bank sponsort onze school ook voor andere culturele 
en sportieve activiteiten  

 
Ook dit schooljaar gaan we weer in alle 
klassen koken, we doen dit in december en 
maart.  
 
Hiervoor zijn we op zoek naar jullie/uw 
lievelingsrecept uit jullie/uw vaderland. Het 
moeten wel recepten zijn die door en met 
kinderen gemaakt kunnen worden. 

 
 
U kunt het recept mailen naar administratie.omnibus@ogamstelland.nl 
of uitgeschreven/getypt afgeven bij Ada. 
 
We zijn heel erg nieuwgierig naar uw recepten!  
 

Reservekleding – graag terugbrengen 
Wanneer uw kind door een ongelukje van ons reservekleding meekrijgt, willen we graag dat u die kleding thuis wast en 
weer schoon mee terug geeft. Dan kunnen we een volgende keer ook uw en andere kinderen helpen. Als u wat kleding 
over heeft die wij als reservekleding kunnen gebruiken, dan graag aan juf Ada geven.  
 
 

  You are invited to bring simple to handle recipes for the multicultural cooking that is organized in our 
classrooms. Please bring your ideas to mrs Ada. She will collect the input and make choices of what can be cooked 
by teachers and children together. The activity is supported by the Rabobank.     

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/
mailto:administratie.omnibus@ogamstelland.nl
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Kinderboekenweek  2019 “Reizen”   
De opening van de Kinderboekenweek met het thema Reizen 
was heel succesvol. Meesters en juffen kwamen op allerlei 
verschillende vervoermiddelen aan op het plein. Het zag er 
echt uit alsof ze op reis gingen. Gelukkig konden we net op tijd 
voor de regen weer naar binnen.  
 
In de hal van de school heeft groep 4 een bus gemaakt. Dan 
kun je instappen en een foto 
maken. Dan kun je je in je 
fantasie gaan reizen wáár je maar 
naar toe wilt gaan.  
 
Om je te helpen fantaseren 
organiseert de school de 
voorstelling “Meneer B. gaat naar 
de Maan”.  Deze voorstelling 
wordt 2 keer gegeven, zodat alle 
kinderen van de groepen 1 t/m 8 
dit kunnen meemaken.  

 
Op vrijdag 11 oktober is er een open Podium, dat staat in het teken van Reizen. U bent hartelijk welkom!  
 
 

Nieuws van de Bibliotheek  
Met 15 minuten (voor) lezen per dag kan een kind wel 
duizend nieuwe woorden per jaar leren!  
 
In de Kinderboekenweek maken we er helemaal een 
feestje van: 10 dagen lang extra veel aandacht voor 
lezen en leesplezier. Daarom heeft onze nieuwsbrief 
weer zes leuke nieuwe boekentips die passen bij het 
thema ‘Reis mee!’.  
 
En wist je al dat je schrijfster Anna Woltz kan 
ontmoeten? En dat we een schrijfwedstrijd organiseren 

waar een leuke prijs mee te winnen valt? Klik op onze 

nieuwsbrief  voor meer informatie en andere 
activiteiten.  
 
Op de site van de Bibliotheek vindt u ook meer nieuws 
over de activiteiten in de grote Bieb in het Stadshart. 
Hiernaast een voorbeeld over de Kinderboekenweek.  
 

Klik op de link onze nieuwsbrief en lees al het 
nieuws!   
 
En ….  er is een Schoolbiebpagina, waarmee u en uw kinderen kunnen kijken welke boeken in onze eigen 
schoolbibliotheek te vinden zijn.  
 
Volgende keer meer over de mogelijkheden. 
 
Vriendelijke groet,  
Frank Roël, directeur  

https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html
https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html
https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html

