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6 november 2017
agenda komende weken
10 november
11 november
16 en 17 november
18 november
20 november
3 december

Jg9, nr 3
St. Maarten lopen, grp 1/2 om 14:15 uur
Sint Maarten
Studiedagen, alle leerlingen VRIJ
Landelijke intocht Sinterklaas
13:00 uur Sintversiermoment
1e zondag van de Advent

Beste ouders,
Wat een belangstelling was er voor de boekenmarkt! Heel mooi om
te zien. Zelf hebben de leerkrachten ook veel boeken gekocht, voor
zichzelf of voor de klas. Weet u hoe belangrijk het (voor)lezen is voor
uw kind? Zowel voor de sfeer als voor het opbouwen van de
woordenschat. Ik hoop dat u veel tijd neemt om uw kind voor te
lezen.
De procedure voor de nieuwe adjunct-directeur hebben we positief
afgerond. Saskia Klijnsma zal deze baan gaan vervullen voor 3
dagen in de week. Daarnaast is zij bovenschoolse opleidingscoördinator voor de opleidingsscholen en dat is
ook erg prettig voor de Omnibus. Zij stelt zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor.
Het spreekuur van de opvoedkundige Monique Nachbar begint goed te lopen. In deze nieuwsbrief treft u de
data nog een keer. Maakt u gebruik van haar adviezen?!
Tot slot ben ik blij om u te vertellen dat de ‘Impulsklas’ op 22 november a.s. van start gaat. Er zijn 8 kinderen die
samen met hun ouders gedurende 12 weken op de woensdagochtend extra begeleiding gaan krijgen.
Met vriendelijke groet,
Elies Kok
Directeur
Personeelsbericht
We feliciteren Sabine en haar man van harte met de geboorte van hun zoon Thomas. Alles gaat goed met
moeder en zoon. Op 14 november zal Hans Kinkel aan de slag gaan in zijn nieuwe baan als conciërge. Hij
werkt op dinsdag t/m vrijdag tot 14.00 uur.
Joke van Look heeft enige tijd ingevallen bij ons op school. Van beide kanten is deze proefperiode goed
bevallen en zij heeft daarom een Prisma contract aangeboden gekregen. Wij zijn blij met haar als nieuwe
collega. Na de kerst zal zij Marlous van Amerongen gaan vervangen die dan met zwangerschapsverlof gaat.
Prisma is steeds op zoek naar nieuwe collega’s, dus als u iemand weet: dan houden wij ons
aanbevolen!
Nieuwe adjunct directeur
Mijn naam is Saskia Klijnsma en ik wil mij graag via deze weg aan u voorstellen als de
nieuwe adjunct directeur van de Omnibus. Ruim 30 jaar woon ik in Almere Buiten met mijn
man en onze 15 jarige dochter. Ik heb op het Kompas en de Dukdalf (basisscholen van
Stichting Prisma) gewerkt: als startende leerkracht begonnen, ervaring in de groepen 3 t/m
8 opgedaan, de Dukdalf gestart als adjunct directeur en daar o.a. de bovenbouw en later
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de onderbouw geleid.
Ook heb ik de taak van coördinerend schoolopleider van Prisma (8 uur per week): dit houdt o.a. in dat ik
regelmatig contact en overleg heb met de PABO’s Windesheim Almere en de Marnix in Utrecht, overleg met
de schoolopleiders van de 7 opleidingsscholen en mentorentraining verzorg samen met een collega van
PABO Windesheim.
Na jaren op de Dukdalf te hebben gewerkt heb ik daar afscheid genomen en was ik toe aan een nieuwe
uitdaging. Sinds dit schooljaar werk ik met veel plezier op de Omnibus ter ondersteuning van de directie. Toen
ik de advertentie zag voor adjunct directeur enkele weken geleden, was ik direct overtuigd dat ik deze baan
graag voor langere tijd wil doen. Ik heb de school leren kennen met hardwerkende collega’s en kinderen die
met veel inzet en plezier naar hun school gaan. Er is een prettige sfeer waarbij een ieder zijn
verantwoordelijkheden neemt en heeft. Ik wil graag verder mee bouwen aan deze mooie Daltonschool.
Voorlopig zal ik me vooral richten als leerteamleider op de groepen 5 en 6 en het verder leren kennen van de
Omnibus. Ik zie uit naar een goede samenwerking!

Actueel:
Inloop kleuters
Kleuters starten niet elke dag meer in de kring. Op sommige dagen beginnen zij direct met hun taken in de
groep of op de gang. Het is de bedoeling dat zij hier vanaf 08:30 in alle rust aan kunnen beginnen. Zeer
dringend verzoek aan alle ouders om uiterlijk 08:30 uur de groep en de gangen te verlaten opdat alle
leerlingen geconcentreerd met hun taak aan het werk kunnen.
Namens de leerlingen, hartelijk dank voor uw medewerking.
Inschrijven nieuwe leerlingen
Om een goede instroomplanning te kunnen maken is het voor
ons belangrijk om te weten hoeveel nieuwe leerlingen er dit
schooljaar nog 4 jaar worden en graag een plekje op de
Omnibus willen krijgen.
Kent u iemand in de buurt met een peuter die nog geen
schoolkeuze heeft gemaakt of heeft u zelf nog een zoon of
dochter van 2,5 tot 3 jaar en heeft u hem/haar nog niet
aangemeld, dan vragen wij u om uw kind zo snel mogelijk in te
schrijven om evt. teleurstelling door wachtlijsten te voorkomen.
Vanuit het Ministerie van Onderwijs ontvangen ouders van tweejarigen een informatiepakket over het
basisonderwijs in Nederland. Om te beoordelen met hoeveel groepen er in een nieuw schooljaar gestart kan
worden, is het voor de school dus heel fijn als kinderen tussen 2,5 en driejarige leeftijd worden aangemeld bij
een basisschool.
Oproepje
Wij zouden de school graag wat meer willen aankleden. U heeft vast al gezien dat wij hier bij de ingangen van
onze locaties al een begin mee hebben gemaakt. Tijdens de Kinderboekenweek hebben wij hetzelfde
decoratiemateriaal gebruikt op alle locaties, opdat de sfeer op elk gebouw hetzelfde is.
Vindt u het leuk om mee te denken over de aankleding van de (in)gangen en middenruimte? Bent u creatief
en heeft u tijd om ons hierbij te helpen? Geef u dan op!
Wij hopen zo, met een enthousiaste groep ouders, de school steeds weer een gezellige en uitnodigende
aankleding te geven. Suzanne Smeijer, leerkracht van groep 8B (Omnibus 4) zal de contactpersoon zijn.
Samen kijken we wat de ideeën en mogelijkheden zijn.
U kunt zich opgeven door te reageren met een mail naar de administratie op info@de-omnibus.nl
Fietsen op het schoolplein
Het is een algemene veiligheidsregel van onze school, dat er niet op het schoolplein gefietst mag worden!
Er lopen op het plein ook (zeer) kleine kinderen vrij rond en een ongeluk is zo gebeurt. Dit is een oproep aan
alle leerlingen EN ouders, om de fiets aan de hand te nemen zodra u op één van de schoolpleinen bent.

De Omnibus op Facebook
Wist u dat onze school een eigen Facebookpagina heeft? Dit is een besloten pagina waar alleen
ouders/verzorgers en (oud-)collega’s toegang toe hebben en waar nieuwtjes, maar ook foto’s van
activiteiten op school op worden geplaatst. U kunt zich aanmelden door een vriendschapsverzoek
te sturen naar ‘Oec. Basisschool De Omnibus’.
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Eerste Heilige Communie
De Eerste Heilige Communie 2018 wordt gehouden op 2 april 2018 (tweede
paasdag). Bij meer dan 52 inschrijvingen zal er een derde viering ingepland
worden. (Katholieke) Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen
hiervoor schriftelijk opgegeven worden tot 5 december 2017. Meer informatie
vindt u in de bijlage in de brief van de Bonifatius Parochie in Stad.
Wervingscampagne Vitree pleegouders
Op 1 november jl. is de landelijke wervingscampagne gestart voor pleegouders. De gemeente Almere heeft
samen met Vitree deze landelijke actie vertaald naar Almere en hebben eigen Almeerse spandoeken
ontworpen. De Prismascholen ondersteunen deze actie en na de herfstvakantie komt er ook een spandoek
aan ons schoolhek te hangen!
Via uw kind ontvangt u ook een informatiekaart over deze actie. De gemeente en Vitree hopen dat dit weer
veel nieuwe pleegouders gaat opleveren zodat we alle Almeerse kinderen dichtbij en zo gewoon mogelijk
kunnen opvangen als dat thuis (even) niet lukt.
http://www.vitree.nl/pleegzorg

Inloopspreekuur opvoedadviseur
Aanmelden kan tot één dag voor de inloop via mail: mnachbar@zorggroep-almere.nl
of bij binnenkomst op de dag van de inloop. Als er om 9.00 uur geen aanmeldingen
zijn sluit ik het inloopspreekuur. 1x per 2 weken op maandagochtend inloop (zie
onderstaand schema), maandag 18 september wordt vrijdag 22 september i.v.m. een
studiedag. 1x per maand of vaker op de dinsdagmiddag op afspraak.
13+27
11
15+29
12
12+26
9
14+ 28
11+25
9

nov.
dec.
jan.
feb.
mrt.
april
mei
juni
juli

Terugblik
Kinderboekenweek
Baran uit de Praatbus en Lars uit 1/2A hebben beiden een
prijs gewonnen tijdens de Kinderboekenweek. Zij hebben
daarom een mooi boek gekregen, omdat zij beiden zulke
mooie boekenleggers hadden gekleurd! Ook Kyan uit 3A
heeft deze prijs gewonnen, maar hij ging later op de foto!
Gefeliciteerd met jullie mooie prijs en geniet van het (voor)lezen!

nieuwsbrief oecumenische basisschool voor daltononderwijs de Omnibus

3

Dalton
Met ons daltononderwijs werken we vanuit de daltonvisie met de
kernwaarden samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit,
zelfstandigheid en reflectie. Dit schooljaar is elke onderbouwgroep
gekoppeld aan een bovenbouwgroep. Ze zijn maatjesgroepen van elkaar.
Kinderen van verschillende leeftijden werken dan samen met elkaar. Ze
leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar
luisteren en respect te hebben voor elkaar. Op deze manier bevorderen
we het gemeenschapsgevoel. Ze zijn verantwoordelijk voor elkaar en ook
voor de materialen waar ze op dat moment mee werken. Oudere kinderen
begeleiden de jongere kinderen in hun zelfstandigheid, ontwikkelen sociale
vaardigheden en gaan een dialoog aan. Bij de afloop wordt de activiteit
gereflecteerd. Enkele vragen die daarbij worden gesteld zijn:
- Wat ging er goed?
- Wat zouden we de volgende keer anders kunnen doen?
- Heb je kunnen doen wat je had bedacht?
Tijdens de Kinderboekenweek is deze vorm in verschillende groepen
toegepast. Bovenbouwkinderen hebben in de onderbouw voorgelezen,
daarvoor hadden ze een (prenten)boek uitgezocht. Een mooi effectief
leermoment, waar zowel leerkrachten als kinderen van genieten!
VO-avond
De VO-avond waarop de middelbare
scholen zich aan ouders en kinderen van
groep 7 en 8 presenteerden, is drukbezocht.
We hebben veel positieve reacties
ontvangen.
Twee leerlingen uit groep 8A hebben een leuk
stukje geschreven over hoe ze de VO- avond
hebben ervaren:
“Op onze school was er een voortgezet
onderwijs avond. Er kwam een man die ons
vertelde wat het voortgezet onderwijs inhoud.
Hij vertelde onder andere wat de adviezen
betekenen en welke beter scoren en wat
daarna gebeurde.
Er waren allemaal middelbare scholen die iets
over hun school vertelden. Er waren twee
rondes waar je informatie kon krijgen van de
school.
Wij vonden de avond heel interessant. Het
was ook leuk om te luisteren wat je volgend
jaar gaat meemaken. Er waren veel scholen
dus had je veel keus om te kijken welke bij jou
past en waar je jezelf kan zijn”.
Trefwoord
Trefwoord werkt aan de hand van pedagogisch verantwoorde thema’s, die hun oorsprong vinden in een serie
samenhangende Bijbelverhalen. Ze zijn voor ieder kind herkenbaar in zijn eigen werkelijkheid. De thema’s
worden van verschillende kanten belicht, zodat allerlei ervaringen uit de wereld van kinderen een plek kunnen
krijgen. Daardoor ontstaat er volop ruimte voor het oproepen van vragen en dilemma’s, reflecteren op het
eigen handelen en het ontwikkelen van het kritisch vermogen. De ervaringen van kinderen krijgen betekenis.
De komende weken staat het volgende centraal:
Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november): Helden
■ Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
■ Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).
Week 46 t/m 48 (13 november t/m 1 december): Horen
■ Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.
■ Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8).
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Kort
Informatie-ochtend op maandag 15 januari 2018 van 9:00 tot 10.30 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 1 december 2017
---------------------------------------
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R.K. Parochie Sint Bonifatius
Postbus 60293
1320 AH Almere
tel.: 036-5336200

Aan de ouders en verzorgers van kinderen op de R.K. en
Oecumenische basisscholen in Almere

8 oktober 2017
Betreft: Eerste Communie 2018
Beste ouders/verzorgers,
De Eerste Heilige Communie 2018 wordt gehouden op 2 april 2018 (tweede
paasdag). Bij meer dan 52 inschrijvingen zal er een derde viering ingepland
worden. (Katholieke) Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen hiervoor
schriftelijk opgegeven worden tot 5 december 2017.
De kinderen kunnen opgegeven worden door het invullen van het
inschrijfformulier op http://katholiekalmere.nl/communie
Van de kinderen wordt verwacht dat ze deelnemen aan de voorbereiding. De
voorbereiding omvat 11 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur. Op het
inschrijfformulier kunt u uw voorkeursdag aangeven; zaterdag of dinsdag.
Het oefenen van de dienst is op zaterdag 24 maart. De pesachmaaltijd, welke
met alle communicantjes wordt gedaan, zal op woensdag 28 maart plaatsvinden.
De kosten voor de voorbereiding bedragen € 30,00 per kind. Deze bijdrage dient
VÓÓR aanvang van de eerste les te zijn voldaan op bankrekeningnummer
NL52 ABNA 0546 8012 34 t.n.v. B. Bosma te Almere.
Voor de ouders zijn er 3 ouderavonden gepland: donderdag 11 januari,
1 februari en 8 maart. Alle avonden worden gehouden in kerkcentrum “De
Lichtboog”. Voor deze bijeenkomsten volgen t.z.t. nog uitnodigingen.
Indien nodig kunt u voor informatie contact opnemen met: Ans Sonneveld,
tel. 5332645.
Met vriendelijke groet,
Ans Sonneveld.
Werkgroep Eerste Communie.

