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Beste ouders,
Sint, staken en Kerst. In de komende maand zullen we veel wisselende gevoelens hebben. Dit geldt zowel voor
de kinderen, de leerkrachten als voor de ouders en verzorgers. Spanning en vrolijkheid voor Sint en Piet.
Dubbele gevoelens bij teamleden omdat zij beter onderwijs willen geven met een daarbij passend salaris(zeker
met de laatste uitlatingen van de minister die weinig hoop geven)en ouders/verzorgers omtrent de staking.
Verwachting en dankbaarheid voor het komende Kerstfeest. Op 4 december steken we de eerste kaars aan
voor de Adventtijd. Ik hoop dat de gevoelens rondom
verwachting en dankbaarheid uiteindelijk de grootste rol
zullen spelen in ons denken en handelen.
Opdat wij het Kerstfeest in dit licht met elkaar mogen
vieren. U bent van harte uitgenodigd om op donderdag
21 december met uw gezin de Herdertjestocht te lopen.
We hopen u allen te ontmoeten!
De gevel van de school krijgt een nieuwe banner met
daarop een wintertekening gemaakt Ivan van den Berg
en Sophia McGuire.
En naast alle feesten zullen de kinderen in december ook
veel leren op school.
Ik wens u een hele goede decembermaand.
Met vriendelijke groet,
Elies Kok, Directeur
Personeelsbericht
Hilde Reesink is enige tijd geleden verhuisd naar Sliedrecht en zij gaat onder de rook van
Rotterdam op zoek naar een andere baan. Deze week hebben wij afscheid van haar
genomen.
Shanne Grotenhuis is helaas langdurig ziek en zij is genoodzaakt om het onderwijs te
verlaten. Zij wordt begeleid naar een functie waar zij zich naar haar mogelijkheden kan
inzetten. Deze week hebben wij ook afscheid van haar genomen.
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Actueel:
Impulsbus

We zijn trots op de start van de Impulsbus! Op woensdagochtend werken 8 kinderen samen met hun oudersverzorgers aan hun leerdoelen. Dit doen zij gedurende 12 weken o.l.v. Ilse de Jong en Anja Sinke. Ouders en
kinderen krijgen op deze manier inzicht en handvatten. Gedurende de rest van de week werken de kinderen
ook aan hun leerdoelen. Het is echt een focus voor 3 maanden. We verwachten er veel van!
Droomspeelbus
Vanaf 9 januari 2018 zal Michelle van de ‘Droomspeelbus’ elke dinsdag van 11.15-13.30 uur aanwezig zijn met
materialen om het buitenspelen en de pauzes van de groepen 1/2 en mee te begeleiden. Wij zijn erg blij met
dit gratis aanbod vanuit de gemeente! Helaas was het niet mogelijk om haar ook op Omni 2 een rol te laten
spelen. Op Omni 4 is er in verschillende weken (eind november is dit geweest) een aanbod in de
morgenpauze dit in samenwerking met Letterland en de internationale school.
Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest op de Omnibus is in volle gang. De locaties zijn allemaal prachtig versierd door vele hulp
ouders. Bedankt! Sint maakt zich grote zorgen over zijn Pieten. Ze worden namelijk te dik en zijn vaak niet meer
fit genoeg om op pad te gaan. Aan de kinderen wordt gevraagd of ze tips hebben om de pieten “Fit en
Gezond” te houden. De tipbox stroomt vol, erg leuk!
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas aan op de Omnibus. Een verzoek aan de ouders die de intocht ook
willen zien om buiten het schoolplein te gaan staan. Alle leerlingen komen op het plein te staan. Het belooft
een groot feest te worden. De kinderen zijn deze dag gewoon om 14.30 uur vrij.
Nieuws vanuit de Leerlingenraad
Vorige week heeft de Leerlingenraad weer vergaderd. Ons vergaderpunt was Dalton.
Voor de mensen die niet weten wat Dalton is (onder andere): werken aan je taak,
maatjes, samenwerken, zelfstandig werken, verschillende werkplekken, reflecteren en
weekplanning. Als we bezoek krijgen van nieuwe ouders of de inspectie, dan kunnen wij,
als Leerlingenraad hen hierover informeren. De punten van de leden van de Leerlingenraad zijn: hand in hand
lopen (bijvoorbeeld naar gym) niet aan andermans spullen zitten en een talentenjacht aan het eind van het
jaar. Hier gaan we de volgende vergadering langer over praten. Aan het eind van de vergadering kwam juf
Birgit van het MT.
Iris en Noor
Kerst 2017: Herdertjestocht en kerstontbijt
Er is een kleine wijziging in het jaarrooster ten aanzien van de Kerst. We lopen dit jaar een Herdertjestocht i.p.v.
een diner. Deze tocht start vanaf 16.15 uur en u wordt als gezin ingedeeld. U ontvangt vanuit de
Kerstcommissie nog een bericht met nadere informatie o.a. over hoe laat uw gezin de tocht mag starten.
Op vrijdag 22 december beginnen we met een kerstontbijt in de klas. Bij elke klas komt een ‘menuboom’ te
hangen waarop u kunt invullen wat u uw kind mee kunt geven deze ochtend. De kinderen zijn om 12.00 vrij en
dan begint voor hen de Kerstvakantie.
Naschoolse gratis AKT lessen groot succes!!
De naschoolse lessen die onder de naam AKT lessen vallen, zijn in het eerste jaar al
een groot succes!
De extra lessen voor de kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 bestaan uit een
voortzetting van de gymlessen op school. De animo is hiervoor zo groot geworden
dat er op dit moment een wachtlijst is.
nieuwsbrief oecumenische basisschool voor daltononderwijs de Omnibus

2

Ook bij de SPORT+ lessen voor de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 is heel veel
belangstelling. Hoewel daar nog een enkele plek is (dus als je nog wilt: heel gauw
aanmelden op www.sportiefalmere.nl).
Deze SPORT+ lessen zijn bedoeld om kinderen van de bovenbouw lekker te laten
sporten op dinsdagmiddag en om hen op deze manier kennis te laten maken met
verschillende sporten.
Deze sporten worden aangeboden door specialisten in die sport in samenwerking
met meester Rienk. Zo hebben we al met elkaar op de mountainbike gezeten, is er
een clinic dansen geweest, is er een turnjuffrouw langs geweest en zijn we nu bezig met korfbal. En zo zullen er
nog veel meer verschillende sporten langs komen om kennis mee te maken.
Als je je op geeft krijg je een mooi AKT shirt en ben je het hele jaar welkom om mee te doen aan deze gratis
lessen. Nogmaals als je zin hebt om mee te doen, snel opgeven er is nog maar een enkel plekje!!
De lessen zijn op dinsdagmiddag van 16.45 – 17.45 uur in de gymzaal aan de Prozastraat 123.
Uitdagende periodetaak (Omniplus)
De kinderen uit groep 4 zijn gestart met schaaklessen. Meester Frans komt elke week
om de kinderen (en de juf) de fijne kneepjes van het schaken te leren. Op 24 maart is
er het schoolschaaktoernooi waar we graag aan mee willen doen dus dat is fijn! Na
de kerstvakantie zullen we aan de slag gaan met het programmeren met de BeeBot.
De kinderen van groep 5 en 6 zijn bezig met
een cursus Word en PowerPoint. Veel wisten ze
al, maar toch hebben ze door deze cursus
weer nieuwe dingen geleerd. In groep 5 zijn
we dit gaan toepassen bij het pepernotenonderzoek. De kinderen hebben zelf een
onderzoek opgezet en zij moesten de
gegevens verwerken in een PowerPoint presentatie en in een Word
bestand. Dit bleek nog best moeilijk (de pepernoten van AH kwamen
als beste uit de bus!).
Groep 7 en 8 zijn zich aan het voorbereiden op de Lego League
Hydro Dynamics. Hierbij moeten ze een onderzoek doen naar een
probleem op het gebied van ‘water’. Ze moeten ook een originele
oplossing bedenken voor dit probleem. Verder hebben we een Robot
die we zelf in elkaar hebben gezet en die we moeten programmeren.
Deze Robot gaan we gebruiken in een wedstrijd waarbij hij een
opdrachtenparcours moet afleggen. Voor elke goed uitgevoerde
opdracht verdienen we punten. Op 16 december zullen we
meedoen aan deze wedstrijd en dan presenteren we ook het door
ons bedachte probleem met de oplossing. Meer informatie is te
vinden op http://firstlegoleague.nl/
Staking 12 december?
Het grootste deel van het team heeft aangegeven te gaan staken als de staking op 12 december wordt
uitgeroepen. Met het aantal mensen dat wil werken is het niet mogelijk om de school open te houden. De
bonden geven de minister Arie Slob tot 5 december de tijd om een reactie te geven. Wij laten u het zo snel als
mogelijk weten op 6 december. Wij rekenen op uw begrip.
Medenzeggenschapsraad
Samenvatting van de vergadering van 27 september 2017
Na een korte kennismaking richt de MR zich op de speerpunten van dit schooljaar.
De volgende speerpunten zijn opgesteld:
Jaarpunten:
 Communicatie
 Passend onderwijs
 Gezonde/duurzame school
 Gedrag
Volgpunten:
 ICT
 Engels/werkgroepen
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 Impulsklas
Korte punten:
 Planning infomiddag
 Betrokkenheid klassenouders bij MR
 Workshopavond
Samenvatting van de vergadering van 21 november 2017
 Vice-voorzitter wordt gekozen: Wanda ten Oort;
 Ouder-aanwezigheid op GMR wordt zekergesteld door Bianca Gorter en Dunja Veerman;
 RI&E: rapport is gemaakt en aansluitend Plan van Aaanpak. Inspectie is geweest met aanvullende
punten, deze worden nog toegevoegd aan het PvA.
 AC functioneert heel zelfstandig. De stand van zaken wordt in de vergadering van januari 2018
toegelicht en tevens wordt dan de begroting voorgelegd aan de MR ter goedkeuring.
 In school wordt door een commissie gewerkt aan het gedragsprotocol. Tijdens de 4e vergadering van
dit schooljaar wordt de MR door deze commissie geïnformeerd.
 Op 8 februari 2018 vindt een workshopavond voor ouders plaats. Aan het programma wordt gewerkt.
 Bij de speerpunten van 2017-2018 zijn koppels gemaakt van ouder/leerkracht die verantwoordelijk zijn
voor een plan dat besproken kan worden op bepaalde vastgestelde momenten in de agenda van de
MR.
 Er worden door werkgroep en MR ouders verschillende dingen uitgewerkt/onderzocht voor het
komende schoolproject.
 Personele bezetting is tot nu toe steeds rondgekomen, maar legt veel druk bij de leerkrachten,
aangezien bij ziekte/vervanging er allereerst een beroep wordt gedaan op de ondersteuners die dan
dus wegvallen bij de leerkrachten.
 Gebouwbezetting 2018-2019 is kort ter sprake gekomen.
Het bovenstaande verslag bestaat uit een korte opsomming van de besproken punten. Bij interesse zijn de
gehele notulen op te vragen bij de MR.
De 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.
11
15+29
12
12+26
9
14+ 28
11+25
9+10

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

Terugblik
Sint Maarten
De kinderen van de groepen 3 en 4 hebben bij de Archipel
gezongen en van de ouderen hebben we vernomen dat ze genoten
hebben van de (soms originele) liedjes die gezonden werden en de
mooie lantaarns die de kinderen gemaakt hadden.
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Alyssa is een Almeerse Kei!
Veertien Almeerse kinderen hebben vrijdag 24 november uit handen van burgemeester Franc Weerwind een
Almeerse Kei gekregen. Dit kinderlintje, dat dit jaar voor het tiende jaar werd uitgereikt, is een waardering voor
kinderen tussen de 4 en 12 jaar die zich op een speciale manier hebben ingezet voor iemand anders of voor
de stad Almere. De gemeente hoopt met het 'kinderlintje' Almeerse Kei dat andere kinderen ook geïnspireerd
raken om iets extra's te doen voor anderen of voor de stad. De uitreiking vond plaats in Kunstlinie Almere
Flevoland. Veertien genomineerde kinderen die eerder al gepresenteerd zijn via almeersekei.almere.nl, kregen
de trofee uitgereikt.
Wij zijn super trots op onze leerlinge Alyssa Kraaij die een lintje kreeg, omdat zij thuis intensief helpt bij de
verzorging van haar gehandicapte broertje. Ze kreeg een mooie oorkonde en een beker uitgereikt door onze
burgemeester Franc Weerwind.
Na de uitreiking was er een ‘limonadeparty’ met optredens van danser Yannick die een Almeerse Kei kreeg in
2016 en de AJSO Orkestklas onder leiding van Daan Welle. DJ’s van de DJ Academy van de
Flevomuziekschool draaiden muziek.
Het was een hele feestelijk dag!

Spelend, bewegend leren groepen 3
In de groepen 2/3 en 3 vinden we het belangrijk dat kinderen plezier hebben in het leren. De leerkrachten van
deze groepen lezen hier artikelen over, bereiden samen lessen voor en hebben cursussen gevolgd. Kinderen
spelen graag en vragen ook vaak “gaan we nog even spelen?” We willen aansluiten bij hun behoefte en
proberen het spelend leren, bewegend leren toe te passen in het lees- en rekenonderwijs. Daarom zoeken we
materialen die ze in een spel kunnen uitvoeren. Soms is het een spel in de groep, soms is het een spel op het
schoolplein. Denkt u daarbij aan wegen met een wip in de klas; wie is er zwaarder? Hoeveel kinderen zorgen
ervoor dat de wip bij de juf omhoog gaat? Woorden hinkelen en letters schrijven met stoepkrijt. Buiten rennen
naar getallenkaartjes en deze sorteren. Pepernoten in groepjes van 5 leggen, pepernoten sjoelen, een reeks
met materialen leggen en leesspelletjes van Veilig Leren Lezen. Allemaal voorbeelden van spelend,
bewegend lerende activiteiten. De kinderen genieten van deze momenten en de leerkrachten genieten met
ze mee!
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Dode hoek actie
Op 27 november jl. hebben groep 7A en groep 7B een les over de
dode-hoek in het verkeer gehad.
Met het lesprogramma Veilig op Weg leren kinderen wat je het
beste kunt doen als je een vrachtauto, bus of vuilniswagen op straat
tegenkomt. Dankzij de inzet van DHL Parcel en een voorlichter van
Veilig Verkeer Nederland, kregen de kinderen een leuke les over de
dode hoek en andere zaken waar bestuurders van grote voertuigen
mee te maken hebben.
Het lesprogramma Veilig op Weg begint in de klas met een film en
een quiz, waarin de kinderen leren wat de dode hoek is en hoe ze
veilig kunnen omgaan met grote voertuigen in het verkeer. Ook is er
speciale aandacht voor de juiste plek bij een rotonde. Maar het
leukste gedeelte van de les is wanneer de kinderen plaats mogen
nemen in de cabine van een echte vrachtauto en zelf kunnen
ervaren wat een chauffeur wel en niet ziet.
Verkeer leer je pas echt door het te doen. Verkeerseducatie hoort
dan ook niet alleen in de klas. Bespreek af en toe de twee vuistregels
met uw kind(eren):
1. Ga nooit naast een vrachtauto staan maar blijf er rechts en ruim
achter.
2. Houd meer dan drie meter afstand aan alle zijden van de
vrachtauto.
Ook groep 7C en de groepen 8 krijgen deze les aangeboden. U zult
daarom nog een tweetal maandagen (4 en 11 december) een
strook afgesloten parkeerplaatsen treffen voor Omnibus 1.
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:
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4 t/m 22 december: Kerst, feest van geven
■ Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke
geschenken, het belang van delen en geven.
■ Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).
Kort
Informatie-ochtend op maandag 15 januari 2018 van 9:00 tot 10.30 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 22 december 2017
---------------------------------------
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