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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Ma 11 nov  Sint Maarten lampion optocht (binnen de school)   

Wo 13 nov  Bijeenkomst voor ouders in de Bibliotheek (zie stukje)  Ouders  

Ma 18 nov Studiedag – alle groepen VRIJ  1 – 8  

Do 21 nov Rapporten mee   

Di 26 t/m Do 28 nov Ontwikkelingsgesprekken  1 – 7  

Wo 27 nov  Les in de bibliotheek groep 5 5 

 
Meer dan 10.000 leraren, ouders en kinderen op de Dam  

 
Op woensdag 6 november was de grote 
stakingsdag van het hele onderwijs. 
Onderzoek heeft aangetoond dat meer 
dan 85% van alle ouders achter de 
acties staat.  
 
De regering heeft eenmalig geld 
gegeven, maar DAAR REDDEN WE HET 
NIET MEE! Dat is pas het begin van een 
noodzakelijke en STRUCTURELE 
investering in het onderwijs.  
 
Op onze Brede School Omnibus hebben 
we nu nog een volledige bezetting en 
werkbare groepsgroottes. Maar hoe 
lang kan dat zo blijven?  
 
 
 

Gelukkig beseffen steeds meer mensen en vooral u als ouders, dat STRUCTUREEL geld echt nodig is om het onderwijs 
aan onze kinderen, onze toekomst, veilig te stellen.  Dank voor uw steun!  

 

Nieuws van de Bibliotheek  
Zit mijn kind misschien te lang op de tablet? Zijn de games die mijn zoon speelt wel geschikt? En leidt de mobiel mijn 
dochter soms te veel af tijdens het huiswerk maken? Heb jij je dit als ouder ook wel eens afgevraagd? Tijdens een 
ouderbijeenkomst in de bieb op 13 november geven we tips en zoeken we samen naar antwoorden. Klik voor meer 
informatie op onze bibliotheek nieuwsbrief.  Natuurlijk besteden we ook weer aandacht aan de nieuwste boeken en 
leesbevordering.  
 
Veel leesplezier! Met groet,  
Connie   (lees-mediaconsulent van de bibliotheek op School) 
 

Bijzondere gymles  
Op dinsdag 5 november kregen de groepen 3 t/m 8 
een clinic Muay Thai tijdens de gymles. De lessen werden 
verzorgd door wereldkampioen Artur Mariano, voorzitter 
van de Braziliaanse bond en zijn bijzonder talentvolle 
assistent Thalisson Gomes.  
 
Meer weten over Muay Thai of andere vechtsporten? Ga 
naar www.championsfactory-holland.com.  

  
 

https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html
http://www.championsfactory-holland.com/
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Nationaal Schoolontbijt  
Op Brede School Omnibus doen we heel veel aan 
gezondheid, goed eten en stimuleren van veel bewegen 
en een gezonde leefstijl.  
 
Afgelopen donderdag hadden we weer het Nationaal 
Schoolontbijt. Daarvoor en daarna wordt er in de klas ook 
gepraat en geleerd over gezonde voeding en hoe 
belangrijk dat is voor de ontwikkeling van je hersenen en 
een gezond lijf.  
 
Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag!  
 

Schoolfruit  
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en fruit per week. 
De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde 
voeding. Ná 17 april bestellen wij zelf het schoolfruit en dat wordt dan gesponsord door de Rabobank.  
 
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 .  Samen op naar een 
lekker en gezond schooljaar! 
 

Kleuters tegen Kwalen 
De juffen van de groepen 1 en 2 hebben een nieuw initiatief 
ontwikkeld onder de naam Kleuters tegen Kwalen. Er is nu één 
bijeenkomst geweest waarbij 6 kinderen uit onze groep 1/2 samen 
met juf Annelies op bezoek zijn geweest bij enkele bewoners van 
Klaasje Zevenster.  
 
Ze hebben samen getekend en er kwamen ook mooie gesprekjes op 
gang tussen de kinderen en de bewoners. De energie van jonge 
kinderen is heel goed voor de ouders mensen en de kinderen krijgen 
waardering en respect terug. Deze mevrouw, oma Bep, is al 101 jaar 
oud en vond het gezellig 
 

De nieuwste technologie  
In vier lokalen was het digiboard echt verouderd. In de 
herfstvakantie zijn die vervangen door zogenaamde 
Smartscreens met een super heldere en scherpe 
weergave. Er zijn heel veel extra mogelijkheden. Op het 
fotootje ziet u hoe meerdere leerlingen tegelijk op het 
bord kunnen schrijven. Er kan nog veel meer, de 
leerkrachten zijn alles nog aan het ontdekken.  
 
Vriendelijke groet,   
Frank Roël, directeur  

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/

