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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Do 21  Rapporten mee   

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

Wo 27 nov  Les in de bibliotheek groep 5 5 

Ma 2 dec Vergadering Medezeggenschapsraad  

Di 3 dec  Les “De bibliotheek op school” 8 

Wo 4 dec Sinterklaasviering (u ontvangt een aparte brief)  1 – 8  

 

 
Even voorstellen …  
Op vrijdagen (een keer per twee weken) worden op Brede School Omnibus muzieklessen 
gegeven door Pien Straesser, vakdocent muziek. Zij geeft les in alle groepen. Hieronder stelt 
zij zich aan u voor.  
  
“Sinds oktober verzorg ik muzieklessen op de Omnibus in alle groepen. Nieuwe liedjes leren 
zingen en zelf muziek bedenken met instrumenten; de leerlingen zijn super enthousiast aan de 
gang gegaan. Als kind begon ik met vioolles, op het conservatorium heb ik eerst zang 
gestudeerd en veel opgetreden als zangeres, later ben ik terug gegaan om voor docent muziek 
te studeren. Nu geef ik zangles op twee muziekscholen en sta ik voor de klas als vakleerkracht 
muziek wat ik ontzettend leuk vind.  
 
Met muziek kun je op een andere manier aan taal werken door bijvoorbeeld de tekst van een 
lied te bespreken. Wat ik ook belangrijk vind is dat ze hun creativiteit gebruiken om zelf een rap 
of muziekstuk te bedenken, oefenen en uit te voeren voor hun klasgenoten. Dit hebben enkele 
groepen al gedaan in de muziekles met heel goede en verrassende resultaten!” 
    

Techniekles in groep 5 
Techniekles is zoals u weet een ontwikkelpunt in Brede 
School Omnibus. Het vak techniek wordt steeds 
belangrijker, omdat er in de toekomst meer behoefte zal 
zijn aan mensen die technisch geschoold zijn.  
 
Op de basisschool maken de leerlingen kennis met alle 
vormen van techniek en de manier waarop we dan werken 
is “onderzoekend leren”.  We maken gebruik van de 
Technotheek van Onderwijsgroep Amstelland. Dat is een 
grote verzameling van thema-dozen met opdrachten om 
dat onderzoekend leren op gang te brengen.  Juf Leontien 
van groep 5 is onze techniekcoördinator en zij was 
afgelopen week met haar hele groep aan de slag met de 
thema-dozen. Op de foto kun je zien hoe boeiend dit vak is 
voor jonge leerlingen.  

 
 
Omtrek- en oppervlakteles in groep 6  
“Meten is weten” is een bekende waarheid. In groep 6 weten ze inmiddels 
hoe dat moet. Van allerlei voorwerpen wordt de lengte en de breedte 
gemeten en op het wisbordje wordt dan de omtrek en de oppervlakte 
uitgerekend. Aan de gezichten van deze twee leerlingen kunnen we zien dat 
het goed is gelukt!   
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Een spannend boek voor groep 8      (van onze speciale verslaggevers)  
 
Connie’s bezoek 
Vandaag (12 november) kwam Connie Fransen van de bibliotheek op bezoek in groep 8. Ze vertelde over het boek: 
Borealis. Het is een spannend verhaal met fantasie erin. Geschreven door Marloes Morshuis. Het boek is geschreven in 
2014. Ze deed het voor ‘Nederland Leest Junior’ en het thema was duurzaamheid. Een geschikt boek om te lezen als je 
van avontuur, spanning en iets over het klimaat wilt weten. 
 
Al toen ze binnenkwam waren de kinderen enthousiast. Ze 
begon met het vertellen over het boek. ‘’Het is een spannend 
en avonturistisch boek’’ zei juf Connie. ‘’Het thema is 
duurzaamheid’’ en ze vertelde meer. Dit was allemaal heel 
leuk natuurlijk de kinderen raakten heel enthousiast. Ze 
sloot af met een quiz. Daarin kon je zien of je geschikt was 
om op Borealis te overleven. 
 
Karim en Riku  
 
 

Regenbuien op maandag 11 november – Gemeente Amstelveen komt helpen!  
Graag willen wij complimenten geven aan allereerst de 
mensen van de afdeling Riolering. We hebben op 
maandagochtend 11 november gebeld over de 
verstopte afvoerputten op ons schoolplein, waardoor na 
de hevige regenval een meer was ontstaan van ruim 50 
meter lang en 20 meter breed.  De reactie was heel 
helder: “Het is overal druk nu, maar we geven de school 
voorrang, de kinderen moeten een veilige speelplaats 
hebben”.  Dát was een mooi staaltje meedenken.  
 
Nog geen 3 kwartier later waren ze hier met twee man 
aan het werk en kregen ze de twee verstopte kolken 

weer aan de praat. Op bijgaande foto zijn ze druk bezig, groot spektakel voor de toekijkende kleuters! 
 
Tweede compliment is aan de mensen van Patina dakdekkers, die op snelle aansturing van Bouwzaken vanmorgen al 
direct op het dak van de school een lekkage hebben verholpen. Snel, vakkundig en het probleem is opgelost! Dank aan 
de mensen van gemeente Amstelveen, die een goed oor hebben voor wat op een school belangrijk is en daarop ook 
snel en adequaat handelen!  
 

Naschoolse activiteiten – Verhalen Zaaien (3-4-5)  – 
Theatertaal (6-7-8)   
De eerste ronde activiteiten: Verhalen Zaaien (foto), is bijna afgelopen, 10 
december is de laatste keer! De deelnemers van groepen 3-4-5 zijn allemaal 
heel enthousiast, ze hebben mooie verhalen bedacht en daar ook bij 
getekend, een boekje gemaakt en nog veel meer. Ná de kerstvakantie begint 
Theatertaal voor kinderen van groep 6-7-8 (maximaal 20).  
 
In Theatertaal werkt Stichting Taalvorming samen met theaterdocent 
Hanneke Maas Geesteranus. Ze werkte op veel scholen in Amsterdam. Korte 
teksten uit boeken zijn aanleiding om aan de slag te gaan met eigen 
ervaringen. Hiermee maken kinderen zelf verhalen, die ze samen met 
Hanneke omzetten in theater. We maken hiervoor gebruik van verschillende 
speelse theaterwerkvormen, en werken toe naar een presentatie op het eind 
van de module.  
 
Cursusdata zijn: 7, 14, 21, 28 jan, 4, 11 feb (6 bijeenkomsten) 
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Duurzaamheid – een van de pijlers van Onderwijsgroep Amstelland.  
Bewegen is ook een vorm van duurzaam leven. Naar aanleiding van de dag van de Duurzaamheid in Amstelveen heeft 
Onderwijsgroep Amstelland samen met Fun Center een actie gelanceerd, waarbij alle kinderen van onze scholen kunnen 
bewegen in Fun Center. De kortingsbonnen worden morgen (vrijdag) meegegeven. Let op: geldig tot eind januari, maar 
NIET in de kerstvakantie. In de klas zal ook aandacht worden besteed aan duurzaamheid en aan deze acties.  

  
Vriendelijke groet,   
Frank Roël, directeur  


