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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

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  

Ma 28 okt Onthulling Kunstwerk gekozen door groep 7 1 t/m 8 

Wo 6 nov Onderwijs in ACTIE – School GESLOTEN  *** 1 t/m 8 

Ma 18 nov Studiedag – alle groepen VRIJ   

                                          ***  U ontvangt nog bericht of de staking definitief doorgaat 
 

Ouderbijdrage 2019 – 2020  
Er komen al heel wat Ouderbijdrages binnen. Daar zijn we blij mee! In deze maand is wordt de kinderbijslag uitgekeerd 
en dat geeft u wellicht de ruimte om nu snel uw bijdrage te voldoen. De feestmaand komt er aan en de Ouderraad wil 
graag de nodige activiteiten kunnen organiseren. Wanneer u door financiële omstandigheden moeite hebt met het in 
één keer betalen, kom dan langs bij juf Ada of bij de directie om een betalingsregeling af te spreken.   

 

Voorleeswedstrijd  
Brede School Omnibus doet veel aan leesbevordering. Plezier in lezen is de basis voor al het leren! 
 
De jaarlijkse voorleeswedstrijd is vandaag, vrijdag 18 oktober gewonnen door Tichany uit groep 7!  
Van harte gefeliciteerd en nu op naar de regionale wedstrijd. We geven nog bericht wanneer en 
waar die wordt georganiseerd.  
 

 
 

ANWB Kinderfietsenplan  
Fietsen is de belangrijkste manier 
van vervoer voor kinderen in de 
leeftijd van de basisschool en het 
voortgezet onderwijs. Het doel van 
het ANWB Kinderfietsenplan is om 
te helpen ervoor te zorgen dat alle 
kinderen kunnen beschikken over 
een fiets. Ze verzamelen heel veel 
inruilfietsen en die worden dan 
opgeknapt en beschikbaar gesteld 

aan kinderen. Osama uit groep 7 had in de taalles een goed betoog geschreven over de noodzaak om te kunnen fietsen. 
Hij is de eerste die voor deze regeling in aanmerking kwam en afgelopen week mocht hij zijn fiets in ontvangst nemen. 
De hele klas en wij als Omnibus-team zijn blij voor hem.  
 

Fietsverlichting voor de veiligheid 
De kinderen hebben les gekregen over veiligheid in het 
verkeer. In deze tijd van het jaar wordt het steeds belangrijker 
dat je op de fiets goed gezien wordt door de andere 
verkeersdeelnemers.  Dat betekent dus:  
 
a.  Goede en werkende verlichting vóór en achter (en zorg dat  
     uw kind die verlichting dan ook echt aanzet)  
 
b. Reflecterende banden 
 
c.  Jas met reflectiestrepen.   
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Zaalvoetbal – Omnibus wint!  
Onze meester Nadhem is de 

trotse coach van het Omnibus 

Zaalvoetbalteam.  

 

Deze kanjers hebben de eerste 

wedstrijd al meteen met 6 – 0 

gewonnen!  

 
Hoera voor ons team en we 

hopen dat ze met heel veel 

plezier verder voetballen.  

 
Oppervlakte en omtrek  
Kijk, zo doen we dat op de Omnibus! Als het even kan dan geven we realistische 
opdrachten, zodat kinderen ook gaan begrijpen waaróm je iets moet weten over 

bijvoorbeeld omtrek en oppervlakte.  
 
Vraag:  gaat de opdracht op de 
rechterfoto over Omtrek of over 
Oppervlakte?  
 
Geef je antwoord aan je leerkracht!  
 

 
 
Kinderraad Amstelveen 
De gemeente Amstelveen organiseerde laatst 
verkiezingen voor de Kinderraad.  
 
Onze Raazia uit groep 7 heeft meegedaan en zij is in 
de Kinderraad gekozen. Samen met de 
kinderburgemeester praat de kinderraad mee over 
ideeën in de stad Amstelveen die voor kinderen 
belangrijk zijn.  
 
Zo leren de kinderen al vroeg wat overleg betekent en 
hoe je het beste argumenten kunt geven om een idee 
tot werkelijkheid te laten komen.  

 
Beweegbus 

De Beweegbus is weer terug als 
naschoolse activiteit. Op de Omnibus 
vinden we gezond eten en bewegen 
heel belangrijk en daarom hebben we 
besloten om deze activiteit GRATIS 
aan te bieden.  
 
De Beweegbus komt iedere 
donderdag na schooltijd, maar let 
altijd op het bord in de hal!  Het is voor 
maximaal 20 kinderen per keer, de 
ouders kunnen intekenen op de lijst bij 
juf Ada.  

Ouders moeten dan 16:15 uur weer aanwezig zijn om hun kinderen op te halen.   
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Nieuws van de Klankbordgroep Statushouders Amstelveen  
Wil je sporten of spelen bij een sportclub? Ben je nieuw in Nederland en wil je misschien graag sporten maar weet je 
nog niet welke sport je wil? Speciaal voor leerlingen van de Omnibus en Nieuwkomers in Nederland organiseren wij 
een rondleiding langs verschillende sporten en sportclubs in Amstelveen. Zo kun je zelf zien welke sport je leuk vindt: 
korfbal, hockey, voetbal of volleybal. En heb je zelf nog een sport die leuk vindt maar je weet niet zo goed hoe je dat 
moet regelen dan kan je dat ook aan ons vragen. 
 
Wij zijn leden van de klankbordgroep Amstelveen. Wij zijn een groep met statushouders uit alle nationaliteiten. We 
werken met SVA Stichting VluchtelingenWerk Amstelland en met de gemeente Amstelveen. Voor meer informatie 
over de sport rondleiding, stuur een e-mail naar Farideh Sadri, moeder van een leerling op deze school of vertel het 
aan je juf of meester dan komt Farideh langs om een afspraak te maken. 
 
Op woensdag 16 oktober en woensdag 30 oktober hebben we een rondleiding gepland staan bij een paar sportclubs. 
 

 
 

Naam:   Nationaliteit: Talen: 

Bereket Teame Mengesha Eritrea  Nl, Tigrinya 

Farideh Sadri   (linker foto)  Iran NL,  Arabisch, Farsi 

Femke Lobach  (rechter foto)  Nederland NL, Engels, Frans (redelijk) 

Hanan Nakeshbandi Syrië NL, Arabisch 

Mohannad  Alotibe Syrië NL, Engels, Arabisch, Farsi 

Moumen Aljalab Syrië NL, Arabisch 

Irene Kayijia Oeganda Nl, Eng 

Murat Gucan Turkije Nl, Eng, Turks 

 
Dinsdagochtend wandeling  

Speciaal 
voor 

vrouwen 
 
 
 
 
 

Vind je het leuk om meer van Amstelveen te zien? En samen te wandelen? Meld je dan aan bij de klankbordgroep 
Amstelveen. Bij Hanan of Farideh. 
 
 
Fijne vakantie!  
 
Vriendelijke groet,  
Frank Roël, directeur  

Iedere dinsdagochtend om 09.15 gaan we een 
uur wandelen vanaf Brede School Omnibus.  
 
Zo leer je andere vrouwen in Amstelveen kennen 
en ben je ook in beweging.  
 
We oefenen in de Nederlandse taal. En hebben 
vooral veel plezier samen. 
 

 

e-mail: dorine.martron@vwamstelland.nl 
 
Telefoon: 020-6454745 en vraag naar Farideh Sadri, Femke 
Lobach of Dorine Matron 
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