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Beste ouders,
De maanden januari en februari zijn vaak gevuld met toetsen, rapporten en ouder-kind gesprekken. We kijken terug met de
kinderen hoe het tot nu toe is gegaan en we kijken vooruit op welke doelen we ons gaan richten de komende periode. Op
schoolniveau waren de CITO resultaten minder hoog dan we verwachtten. De leerkrachten hebben de analyses gemaakt en
stellen nu hun plan op voor de komende weken. Thuis kunt u natuurlijk altijd uw kind ondersteunen door o.a. naar de
bibliotheek te gaan en samen te lezen. Leesplezier is echt heel belangrijk! We merken bij onze kinderen dat de woordenschat
minder wordt. Praat u veel met uw jonge kind en benoem de zaken bij naam. Wist u bijv. dat een kind een woord zeven keer
moet horen voordat het begrip er is?

Op Omnibus 2 zijn we op 5 maart een instroomgroep gestart met 8 kinderen. De groep zal tot de zomer groeien tot zo’n 25
leerlingen. Hier zijn we erg blij mee.
Begin april vieren we het Paasfeest. Het thema van de viering is: Van donker naar licht. Zoals u weet vieren we Kerst met de
ouders en Pasen in de groep. Wel maken wij graag gebruik van uw hulp bij de Paasmaaltijd. U hoort via de leerkracht nog of
het een ontbijt of een lunch gaat worden. Tot slot kan ik u melden dat op onze site een nieuw digitaal magazine staat. Bekijk
ons digitale magazine
Met vriendelijke groet,
Elies Kok
Directeur

Personeelsbericht

We feliciteren Marlous en Peter van Amerongen, hun kinderen Isabelle en Jasper van harte met de geboorte van hun zoon/
broertje Bram Olivier op dinsdag 6 februari. Veel geluk met zijn vijven!

Actueel:
Staking op woensdag 14 maart

Voor de voorjaarsvakantie hebben we u laten weten dat de Omnibus gesloten is op woensdag 14 maart i.v.m. de staking in
het basisonderwijs in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. De meeste collega’s willen gebruik maken van hun
stakingsrecht. Er is ’s middags een gezamenlijke manifestatie in Amsterdam.
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Ondanks het werkdrukakkoord zijn er nog veel problemen in het onderwijs. Het lerarentekort is dit jaar 2000 in het
basisonderwijs. Over twee jaar loopt dat op naar 4.000 en in 2025 is er een verwacht lerarentekort van meer dan 10.000
leraren. Dat heeft te maken met werkdruk, salaris en beperkte groeimogelijkheden. Te weinig studenten kiezen voor een
baan in het onderwijs en een derde deel van de PABO-studenten die voor de klas gaan, verlaat het onderwijs weer voor hun
dertigste. Er dreigt een groot maatschappelijk probleem. Leraren, onderwijsassistenten en schoolleiders maken zich zorgen
over de kwaliteit van het onderwijs. De huidige griepgolf maakt dat extra duidelijk, dagelijks krijgen kinderen niet het onderwijs
dat ze verdienen doordat er te weinig of geen vervangers zijn. Vaak worden collega’s met andere taken voor de groep
gezet, worden klassen verdeeld of krijgen de leerlingen vrij. Op de site www.lerarentekortisnu.nl kunt u een overzicht zien. De
Omnibus heeft daar geen meldingen aan gedaan.
Wij zijn blij dat we met inzet van onze collega’s nog geen groepen hebben hoeven te verdelen, een enkele groep heeft wel
een dag vrij gekregen.
Het is noodzakelijk dat het kabinet nu echt investeert om het beroep aantrekkelijker te maken en te kunnen waarborgen dat
elke leerling het onderwijs krijgt dat hij verdient, nu en in de toekomst.
We hopen op uw begrip!

Palmpasen en Pasen
In de week van 19 t/m 23 maart worden er weer palmpaasstokken versierd in de klas. Via de leerkracht en de
Paascommissie ontvangt u hier binnenkort nadere informatie over. Zoals gebruikelijk vieren wij Pasen in de groep
zonder ouders. Mocht u kunnen en willen helpen bij de paasmaaltijd op donderdag 29 maart, dan kunt u zich
hiervoor opgeven bij de leerkracht.
Schaaktoernooi

Een aantal kinderen uit onze groepen 4 t/m 8 zal meedoen aan het Almeerse
schoolschaaktoernooi!
Wij wensen hen alleen heel veel succes en plezier op 24 maart a.s. in de TOPSPORTHAL van
12.30 uur tot 17.15 uur. Supporters zijn van harte welkom!

Themaweek
Vanaf 3 april a.s. hebben wij weer onze projectweek met dit jaar als thema ‘duurzaamheid’. Via de leerkracht
zult u hier binnenkort meer informatie over krijgen.
Daltonweek
Op woensdag 21 maart 2018 is het Nationale Daltondag. Hier staan wij als school natuurlijk ook bij stil. De
daltonvlag zal wapperen en in de week van 21 maart komen de maatjesklassen bij elkaar voor een gezamenlijke
activiteit; groep 7 gaat voorlezen bij groep 3, groep 6 speelt een spelletjescircuit met groep 4, groep 8 helpt de
kleuters met het versieren van de Palmpasen stokken.
Hulp bij opvoeden

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.
12+26
9
14+ 28
11+25
9

mrt.
april
mei
juni
juli

Typecursus volgend schooljaar
Vorige maand hebben 11 kinderen van De Omnibus de typecursus op school met mooi resultaat afgerond. Zij kunnen nu
sneller typen met 10 vingers.
Ook in het volgende schooljaar is het weer mogelijk om uw kind mee
te laten doen aan de typecursus. We beginnen een nieuwe cursus in
oktober. Wanneer u uw kind snel inschrijft maakt u optimaal gebruik
van de vroegboekkorting:
Bij inschrijven en betalen voor 31 mei krijgt u € 30 korting
Bij inschrijven en betalen voor 30 juni krijgt u € 20 korting
De basiscursusprijs van de cursus is € 150.
De cursus wordt gegeven vanaf oktober op maandagmiddag van
14:45 – 15:30 uur. Wilt u meer weten over de cursus of aanmelden ga
dan naar www.lerentypenalmere.nl. Wilt u zelf ook leren typen? De Computerdienst biedt ook lessen voor volwassenen aan.
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Terugblik
Workshopavond Gedrag

Donderdag 8 februari jl. hebben we op de Omnibus de tweejaarlijkse Workshopavond georganiseerd.
Het thema was: Gedrag. Een aantal externe organisaties en enkele leerkrachten hebben de workshops verzorgd. De groep
ouders die aanwezig waren hebben heel enthousiast gereageerd.
Er waren ongeveer 40 ouder(s) en/of verzorger(s) die twee workshops naar keuze hebben bezocht.
De reactie achteraf was: “Het was reuze interessant!”
Over twee jaar organiseren we weer zo’n avond.

Valentijnsdisco groepen 8

Donderdag 8 januari van 19:00 tot 21:30 hadden alle groep 8 een Valentijnsfeest.
Het was feest was in Het boegbeeld georganiseerd.
Toen je binnen liep, werd je als een ster over de rode loper gebracht en toen werden er foto’s van je gemaakt met je
vrienden op de rode loper. Toen je verder liep kwam je op de dansvloer. Er zaten eerst veel ballonen op de vloer, totdat de
kinderen ze kapot maakten. Er werd muziek gedraaid door een DJ (onze gymleraar)
Ze hadden ook frisdranken, een suikerspinmachine en chips als je honger had. Het was heel gezellig, iedereen was gezellig
aan het dansen. Je kon ook later een karaoke doen met je vrienden.
Bij de DJ was er ook een lijst en daar kon je op schrijven welke muziek hij moest afspelen.
Je kon ook meedoen met de limbo. Later die avond kon je nog een paar keer foto’s maken met je vrienden.
De tijd was heel snel gegaan, omdat alles leuk was. Om 21:30 was het weer tijd om naar huis te gaan.
Dit was het einde van het feest.
Groetjes van Ismay en Rana uit groep 8A

Carnaval / Meester & Juffendag
Op 9 februari jl. was het een dolle boel in school. We kregen die dag bezoek van boeven en ridders, prinsessen
en danseressen en er waren zelfs een aantal monsters en superhelden! De leerkrachten zijn allemaal heel erg
verwend op hun ‘verjaardag’ en wij kijken terug op een hele gezellige dag samen met de kinderen.

Trefwoord

19 februari t/m 16 maart: Veel en weinig
■ Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen.
■ Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen (Lucas 12); De rijke jongeling (Lucas 18);
Intocht in Jeruzalem (Lucas 19); Het muntje van de weduwe (Lucas 21).
19 maart t/m 6 april: Donker en licht

■ Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor de mensen. Pasen als
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overwinning op de duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.
■ Bijbel: Licht onder de korenmaat (Matteüs 5); Licht voor de wereld (Johannes 8); Lijden en
paasverhalen (Johannes 18 t/m 21).
Kort
Leuke uitjes en activiteiten met/voor kinderen kunt u vinden op www.Kidsproof.nl/Almere
Informatie-ochtend op de Prisma open dag op woensdag 11 april, 1e ronde om 9.30 en 2e ronde om 10.30
uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 6 april 2018
--------------------------------------Bijlage 1
Staal Spelling ouderbrief groep 5
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