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Beste ouders,
Heel trots ben ik op ons team! Na een 2-jarig
opleidingstraject heeft iedere leerkracht de post-HBO
opleiding voor Dalton afgerond. Ook is het eerste Daltoncertificaat voor een onderwijsassistente uitgereikt, nl aan
Jeannette Evers. Dit is uniek bij hogeschool Saxion! U heeft
natuurlijk al wat gemerkt van de Dalton-ontwikkeling en we
gaan steeds een stapje verder. Het team is echt
enthousiast.
Verder ben ik blij dat de kinderen van groep 8 goed
gescoord hebben bij de eindtoets. Wij hebben gekozen
voor de IEP-toets i.p.v. die van CITO. En veel kinderen
hebben hoger gescoord dan we verwachten. De kinderen
waren er ook blij mee. “Het leek meer op een les, juf”, zei
een kind. Het landelijk gemiddelde is: 78,5 en wij hebben
met de grove score 80,2 gescoord. Super fijn!
In deze nieuwsbrief veel lustrumnieuws. U doet toch ook mee. Misschien wilt u wel een gastles geven? Of hebt
u nog voorwerpen uit Afrika thuis liggen? Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Elies Kok
Directeur
Personeelsbericht
Susan Hofman is gisteren weer begonnen na haar zwangerschapsverlof. Welkom terug!

Actueel:
Lustrumnieuws
Een geweldig feest zoals ons lustrumfeest kunnen wij niet organiseren zonder een beetje hulp van u. Het thema
van ons lustrum is ‘Feest in alle landen’ en de kinderen hebben samen met de leerkracht een land gekozen,
waar zij samen in/met de groep aan gaan werken. Omdat wij leerlingen hebben met zeer diverse culturele
achtergronden, is dit een thema waarmee wij helemaal los kunnen gaan!
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Hierbij vindt u een overzicht van welke groep er aan welk land gaat werken:
1/2A en 1/2B
1/2D
0/1G en 6B
3B en 5A
4A en 5/6C
6A
7C
PB-B

Italië
Australië
Engeland
Egypte
Suriname
Mexico
Zuid-Afrika
Afrika en mee met eigen
integratiegroep

1/2C en 1/2E
0/1F
3A en 7A
3/4C
4B en 5B
7B
Alle groepen 8

Nederland
Afrika
Spanje
Griekenland
Frankrijk
Oostenrijk
China

Heeft u thuis:
- spullen liggen passend bij één van bovengenoemde landen?
- kunt u de kinderen in de klas iets vertellen over één van deze landen?
- kent u traditionele recepten uit deze landen en wilt u iets klaarmaken voor die groep?
- heeft u kleding specifiek uit één van deze landen?
U kunt via info@de-omnibus.nl doorgeven hoe en met wat u ons kunt en wilt
helpen. Helma zal dan in gezamenlijk overleg met u en de leerkracht van de
groep van het betreffende land, het moment inplannen waarop er geholpen
kan worden. Niet alleen wij, maar vooral de kinderen, zullen heel blij zijn met
elke vorm van hulp die ons wilt geven!!
In onze feestgids willen wij ook graag een bladzijde opnemen met foto’s van
leerlingen, die gekleed zijn in traditionele feestkleding. De bladzijde komt er
ongeveer uit te zien zoals in het voorbeeld hiernaast. Heeft u thuis wellicht een
foto van uw zoon en/of dochter in deze feestkleding of wilt u deze maken voor
de feestgids, dan kunt u de foto vóór 2 juni a.s. doorsturen naar Helma via
info@de-omnibus.nl. Wij zouden er graag een korte toelichtingen bij willen
vragen, bijv. is de kleding voor een specifiek feest of een speciale (religieuze)
gebeurtenis.
Tijdens het Jaarfeest op 14 juli gaan wij ook een loterij houden met mooie,
fijne, grote en kleine prijzen voor jong en oud. Wij hebben al een paar
bedrijven in onze omgeving bereid gevonden om ons te sponsoren of om een
prijs(je) ter beschikking te stellen. Heeft u zelf of werkt u bij een bedrijf dat een bijdrage zou willen leveren aan
onze loterij dan is dat ook van harte welkom!
De opbrengst van de loterij gaat deels naar het gekozen goede doel Stichting Wensjes en deels naar de
school zelf. In Almere is het voor kinderen uit 300 gezinnen iedere dag overleven, zowel thuis als op school. Veel
van deze kinderen zijn nog nooit op vakantie geweest. Stichting Wensjes probeert met gedoneerde
cadeautjes, traktaties, kleding en schoeisel deze kinderen ook gewoon kind te laten zijn. Met de bijdrage
vanuit de Omnibus willen wij graag een groep kinderen de kans geven om deel te nemen aan
Jeugdvakantieland. De kinderen kunnen dan gedurende een week onbezorgd genieten van sport en spel en
samen met leeftijdsgenoten plezier maken. Of kinderen in Almere die het niet makkelijk hebben, gaan met
Stichting Wensjes een dagje uit naar een dierentuin of een pretpark. Een dag onbezorgd genieten van leuke
dingen en plezier hebben met leeftijdsgenoten.
Het deel van de loterij dat naar school zelf zal gaan, zullen wij gebruiken voor de aanschaf van meubilair om
onze school nog meer Daltonvriendelijk te maken.
Wij zien uit naar vele mooie, vrolijke en feestelijke momenten samen met u en de kinderen!
Bericht van de MR
Wij willen u alvast op het volgende attenderen;
Op 1 juni ontvangt iedereen via digiDuif een mail inzake de ouderbijdrage 2017/2018.
De ouderbijdrage blijft aankomend schooljaar € 52,50 voor de groepen 1-7. De groepen 8 (huidige groepen 7)
gaan volgende schooljaar op kamp voor hen bedraagt de ouderbijdrage
€ 85,Met vriendelijke groet,
Penningmeester AC en Voorzitter MR
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Laatste schooldag…
Omdat wij dit schooljaar bijna geen onvoorziene vrije schooldagen hebben hoeven geven, kunnen wij de
leerlingen de laatste schooldag vrijaf geven. Dit betekent dat de kinderen op donderdag 20 juli om 14:30 uur
vakantie hebben.
Nieuws vanuit de Leerlingenraad
We hadden als raad heel veel te bespreken. Hier zijn de dingen die we
hebben besproken in het kort. In opdracht van het Management
Team (MT) hebben we gevraagd of elke groep een top 10 van
boeken wil maken. Elk lid van de leerlingenraad haalt deze bij de
klassen op. We horen later wat hier mee gaat gebeuren. Daarnaast
hebben we het gehad over meer bewegen in de school. Hoe zouden
we dit vorm kunnen geven? Veel ideeën zijn genoemd. Deze worden
binnenkort besproken met het MT en in de volgende nieuwsbrief zult u
hier meer over lezen. De volgende leerlingenraad is op 20 juni a.s.
Verlof aanvragen
Voor ieder moment dat een leerling eerder uit school wordt gehaald of dat hij/zij niet naar school komt, zonder
medische reden, dient u vooraf verlof aan te vragen. Medische afspraken moet u aan de administratie
doorgeven via een absentiemelding in digiDuif of telefonisch op 036-5363125. Zodra een leerling 5 jaar is, is hij
leerplichtig en zijn wij als school wettelijk verplicht om zijn absenties te verantwoorden naar de
leerplichtambtenaar. Indien u een verlof wilt aanvragen, kunt u hiervoor een aanvraagformulier ophalen bij de
administratie. Ze liggen in het formulierenrek in het halletje, of u kunt het formulier downloaden vanaf onze
website. Formulieren dienen ruim voor de verlofdatum ingeleverd te worden bij de administratie ter
beoordeling door de directie. Luxe verzuim zullen wij ten alle tijden melden bij de leerplichtambtenaar! Onze
directeur is persoonlijk aansprakelijk indien wij bij een controle de absenties niet kunnen verantwoorden en dit
levert dan niet alleen de ouders een evt. boete op, maar ook de directeur. U begrijpt, dit zijn kosten die wij als
school niet willen maken en daarbij houden wij ons graag aan de wettelijke
voorschriften.
Gevonden voorwerpen
Binnenkort zullen de gevonden voorwerpkisten weer geleegd worden.
De spullen die niet zijn opgehaald zullen naar het Leger des Heils worden gebracht. Mist
u dus nog iets, dan is het wellicht de moeite waard om nog even in de
kist met gevonden voorwerpen op de locatie van uw kind(eren) te kijken.
Op de administratie staat ook een bakje met (zeer veel) gevonden sleutels. De sleutels die na de laatste
schooldag nog niet zijn opgehaald zullen dan voor de zomervakantie weggegooid worden. Het gaat om
sleutels die gedurende dit schooljaar op of rondom het plein van Omnibus 1 of in school gevonden zijn.

Terugblik:
Later als ik groot ben…
Sinds 2011 worden ruim 1500 basisschoolleerlingen gevolgd voor het project 'Als ik later groot ben'. Deze
kinderen zaten toen in groep een, twee of drie en hebben inmiddels al aan zes metingen meegedaan. In
project 'Als ik later groot ben' wordt onderzocht hoe het gedrag, de sociale en schoolse ontwikkeling bij jonge
kinderen verloopt. Onze leerlingen van groep 8 hebben enige jaren meegedaan aan dit onderzoek van de
Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Een kort verslag: De dag begon met een uitleg over wat wij allemaal gingen doen die dag. Ik vond het niet
echt spannend, maar vooral leuk (ik vond dit vorig jaar namelijk ook erg leuk). Bij de uitleg werd ons ook nog
wat gevraagd over vorig jaar. De kinderen die ook akkoord waren gegaan voor een haaronderzoek vonden
het wel een beetje spannend. Na de uitleg werden we in twee groepen verdeeld, ik ging eerst naar de
gymzaal. Hier gingen we allemaal oefeningen doen en spelletjes (het leukste spel was het ballonspel). Na
ongeveer 3 kwartier gingen we in het lokaal verder met een vragenlijst. De vragenlijst was goed in te vullen en
niet moeilijk. Toen we allemaal klaar waren werden er nog vragen aan ons gesteld over de dag en kregen wij
een klein cadeautje.
Groet, André Gouda, 8C
Opening lustrum
Op 3 mei jl. heeft Elies samen met de 9 kinderen die op onze lustrumbanner staan, het lustrum officieel
geopend. Alle leerlingen stonden verzameld op het kleine plein van Omnibus 1 rondom een enorm
opblaascadeau. Hier hingen drie ballonnen aan die symbool stonden voor de cadeaus die school heeft
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gekregen: elk kind krijgt een Omnibus T-shirt, een nieuwe website en we gaan met de hele school op
schoolreis! De groepen 1-2 gaan naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen en de groepen 3-8 gaan naar de
Efteling in Kaatsheuvel. Eerder in de nieuwsbrief heeft u al een oproep vanuit de lustrumcommissie kunnen
lezen over ons feestthema ‘feest in alle landen’. Wij hebben enorm veel zin om er samen met de leerlingen
een enorm feest van te maken!

Voorstelling voor de kleuters
De kleuters hebben een paar weken geleden een geweldige voorstelling mogen bezoeken, georganiseerd
door de organisatie KIDD. De voorstelling heette `Ai-ped’. De kinderen hebben enorm genoten en
spelenderwijs ervaren, wat er allemaal mogelijk is met een I-pad. Een wonderlijke wereld!!

Vacature OC KinderWorld
In de bijlage van deze nieuwsbrief zit een brief van KinderWorld inz. een vacature in hun oudercommissie.
Omdat veel van onze leerlingen gebruik maken van de BSO van KinderWorld en/of een broertje/zusje in de
peuterspeelzaalgroep hebben, willen wij u deze vacature ook onder de aandacht brengen. De Wet
Kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen.
Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan! Zie voor nadere informatie de bijlage.
Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’.
Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De
(Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de
handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de
leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. De kleurenposter
geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is. In de komende
weken zijn dat de volgende thema’s:
 Week 19 t/m 21 (8 t/m 26 mei): Vrijheid
Inhoud: Wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid.
Bijbel: Mozes in het mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2); Mozes’ roeping en de tien
plagen (Exodus 3 t/m 11); De uittocht (Exodus 12 t/m 15).
 Week 22 en 23 (29 mei t/m 9 juni): (On)tevreden
Inhoud: Over tevredenheid en gemopper. Over klagen of keuzes maken.
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Bijbel: Bitter water, droog brood en kwakkels (Exodus 15 t/m 17); Tien Woorden (Exodus 20).
 Week 24 t/m 26 (12 t/m 30 juni): Treurspel
Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan maken.
Bijbel: Job (Job).
Kort
Informatie-ochtend op vrijdag 9 juni van 9:00 tot 10.30 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 30 juni 2017
---------------------------------------
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Vacature Oudercommissie
De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke
beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de
vrijwillige functie van;
OUDERCOMMISSIELID m/v
Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van
de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de
Leidster, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch
medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.
De oudercommissie:
- overlegt met de vestigingsmanager of directeur
- adviseert gevraagd en ongevraagd de vestigingsmanager of directeur
- bevordert goede en heldere informatie aan ouders
- onderhoudt contacten met andere ouders
- bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door
ouderavonden mee te helpen organiseren
- fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over
de klachtenprocedure
Wij zoeken ouders die:
- mee willen praten en beslissen
- de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
- willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
- hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum
Wij bieden:
- inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
- administratieve ondersteuning
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de vestigingsmanager van kinderWORLD Monique de
Haard via monique@kinderworld.nl / 036-5464748.

