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Beste ouders, verzorgers,
Eén keer per twee jaar nemen wij bij onze leerlingen van groep 6 t/m 8 een tevredenheidsonderzoek af. In dit
onderzoek worden allerlei vragen gesteld over de beleefde veiligheid op school. Voorbeeld vragen zijn:
“Hoe veilig voel je je op school?” of “Hoe tevreden ben je over wat je leert op school?”
De kinderen gaven de school dit jaar een 7,8 als rapportcijfer. Het rapportcijfer van de
kinderen laat de laatste drie jaar een mooie stijging zien. In 2016 scoorden we een 7,1 en
in 2017 een 7,5. Daar zijn we blij mee!
Een gedeelte van het onderzoek wordt per school gepubliceerd op de website: “scholen
op de kaart” . Neemt u een kijkje op
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/5201/1100/DeOmnibus/Leerlingtevredenheid
De uitslag van het onderzoek wordt besproken in de leerlingenraad en in de MR.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief waarin veel aandacht voor: “Wij zijn groen”. U ook?
Met vriendelijke groet,
Elies Kok
Directeur
Personeelsbericht
Claire Lemmert uit 1/2D is voorzichtig weer begonnen met werken. Zij doet een aantal taken buiten de klas.
We zijn blij dat we een opleidingsschool zijn en dat er een tweetal studenten bereid zijn om voor de groep in te
vallen. Zij werken onder supervisie van de leerkracht voor de klas.
Als u goede leerkrachten kent, die bij Stichting Prisma willen werken? Dan kunt u contact opnemen met Saskia,
Jolanda, Birgit of Elies.

Actueel:
Omnibus Cultuurweek
Op dinsdag 3 april start de jaarlijkse cultuurweek van de Omnibus
Dit jaar is het thema “WIJ ZIJN GROEN” onderwerpen die in de
groepen worden behandeld zijn:
• klimaat/het weer
• milieu vervuiling
• nieuwe energie wind/ zon. duurzaamheid
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• water/ oceaan
• voeding/ gezond zijn/ lichaam
• dieren
• kringloop van het leven
• heelal
• bomen/ planten
Ook gaan alle groepen in die weken op groen excursie naar Stad en
Natuur, naar de Kemphaan.
De groepsleerkracht zal een oproepje doen voor vervoer en begeleiding.
Gezellig als u mee gaat!

Kleding inzamelen Bag2School
Bag 2 School is een internationaal bedrijf met een groene kijk op de maatschappij en zij verzamelen kleding
van scholen. Wij gaan hier als school aan meedoen. Zie de begeleidende brief in de bijlage van deze
nieuwsbrief.
5 en 6 april Grote Groen show
We hebben een theater moment, waar de kinderen individueel of in een
groepje hun talenten wat betreft muziek , drama , dans en theater kunnen
laten zien in ”de grote groen show”.
Ook zijn daar de eindrondes van de Freek Vonk verkiezing, waarvan de
voorrondes in de klas plaatsvinden, de kinderen imiteren , met hun namaak
dier, de enthousiaste bioloog Freek Vonk. Dit mag natuurlijk met een komisch
tintje (bekijk de filmpjes van Freek eens).
Kijkmoment voor ouders
Woensdag 11 april is het kijkmoment voor de ouders om 12.00 uur. U bent van
harte uitgenodigd om dan in de klas van uw kind(eren) te komen kijken en op de andere locaties is ook van
alles te zien. Kom vooral ook kijken naar het trappenhuis van Omnibus 1!
De schoolfotograaf komt weer!
Op 9, 10 en 11 april komt de schoolfotograaf weer op school! Wij hebben dit
jaar dezelfde schoolfotograaf als vorig jaar, nl. ‘PlanB Fotografie’.
De fotograaf handelt wederom alles digitaal voor u af, dus uw kind gaat op de
foto en u ontvangt t.z.t. het kaartje met inlogcode om de gewenste
foto(‘s/artikelen) digitaal na te bestellen. 9 en 10 april gaan de diverse groepen
op de foto en worden ook de portretfoto’s gemaakt. Woensdagmiddag 11
april worden de broer/zus foto’s gemaakt hiervoor zijn op woensdag 4 april de
intekenlijsten opgehangen bij de twee speelzalen op Omnibus 1. Zo weet u
precies wanneer uw kind(eren) aan de beurt is/zijn en hoeft u niet heel lang in
de rij te staan wachten. LET OP: de broer/zus foto wordt gemaakt in die zaal
waar u zich op de lijst heeft ingeschreven, dus elke speelzaal heeft een eigen
intekenlijst!! De fotograaf heeft voor de broer/zus foto’s gevraagd of de kinderen alsjeblieft ZONDER
sokken/schoenen op de foto kunnen, een maillot is geen probleem.
Woensdagochtend 11 april zijn de groepen 8 nog een keer aan de beurt bij de schoolfotograaf. Zij mogen dit
keer een persoonlijk item meenemen waarmee zij op de foto gaan. Te denken valt aan kleding of een
voorwerp van hun sport en/of hobby, muziekinstrument, lievelingsknuffel, etc. Een geliefd huisdier is helaas
geen optie. Ouders van leerlingen in de groepen 8 ontvangen hier nog een aparte brief over.
Via de leerkracht van uw kind(eren) heeft u waarschijnlijk reeds vernomen op welke dag hij/zij op de foto
gaat. Voor de achtergrond van de foto’s is dit schooljaar gekozen voor een achtergrond van ‘beton look’. Het
is raadzaam om uw kind(eren) daarom bij voorkeur geen licht grijze kleding aan te trekken op de dag dat
hij/zij op de foto gaat.
Koningsontbijt op 20 april
Op 20 april willen we in de ochtend aandacht besteden aan de Koningsdag.
We organiseren in de loop van het jaar voor elke groep een sportdag, vandaar dat deze Koningsspelen dag
wat kleiner van opzet wordt. Alle kinderen van de Omnibus worden om tussen kwart over 8 en half 9 verwacht
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op het grasveld bij de vlaggenmast. Het grasveld naast de ARS school/St. Viertaal.
De ouder(s) en/of verzorger(s) zijn ook van harte welkom.
Wanneer het regent of er wordt slecht weer voorspelt, dan gaan alle kinderen naar hun eigen locatie en
lokaal. Onderstaand programma zal dan zonder ouders worden gevolgd.

We starten de dag met:
 Ochtend gym met meester Rienk en meester Thomas
 Dansje met de hele school van ‘Kinderen voor Kinderen 2018’
 De vlag gaat in top door meester Hans. De kinderen van groep 4 t/m 8 zingen het eerste couplet van
het Wilhelmus. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 zingen het lied ‘Rood wit en blauw’
 Terug in de klas staat een Koningsontbijt voor de kinderen klaar! (Wanneer er iets over is, wordt dit 's
middags genuttigd tijdens de lunch!)
De kinderen mogen een kleine lunch meenemen naar school.
In verband met de feestelijke dag mogen de kinderen verkleed op school komen in de kleuren van de
Nederlandse vlag (rood/wit/blauw en/of oranje). Na het ontbijt zal het gewone schoolprogramma worden
gevolgd tot 14.30 uur. Meester Rienk en meester Thomas zullen een aangepast gymrooster maken. Dus de
gymlessen op deze dag zullen verkort allemaal doorgaan.
Schoolreis
Op donderdag 26 april gaan de groepen 1 t/m 7 (behalve de instroomgroep) op
schoolreis. Via de leerkracht van uw kind hebt u hier al meer informatie over
ontvangen. De groepen 1 t/m 3 gaan naar de dierentuin in Amersfoort, de
groepen 4 en 5 naar Schateiland in Zeumeren en de groepen 6 en 7 naar
Avifauna.
In verband met de vele bussen die de kinderen gaan vervoeren, vragen wij u de
berichtgeving over het waar en hoe laat de bus zal vertrekken goed te lezen!
Helaas zijn er dit jaar geen rode Omnibus T-shirts te koop of te verkrijgen (vorig jaar zijn deze uitgedeeld i.v.m.
het lustrum). Mocht u niet in het bezit zijn van een schoolshirtje, dan kunt u voor het schoolreisje uw kind ook
een gewoon rood shirt aantrekken.
Nieuwe banner

Het zal u vast niet zijn ontgaan, dat wij weer een nieuwe banner op de gevel van Omnibus 1 hebben hangen.
Wij willen de volgende leerlingen heel graag bedanken voor de prachtige tekeningen van onze ‘Omnibus’:
Zafira (2E), Noor (3F), Bethel (6B), Armita (6B), Mirei (3F), Rosalin (2E), Nikoo (8A) en Jaymz (8A).
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Terugblik:
Palmpasen en Pasen
We hebben op 23 maart Palmpasen gevierd. De groepen 1t/m 4 hebben hun paasstokken
mooi versierd. Hierbij kregen ze hulp van hun maatjes klassen en in de laagste groepen
hebben ook ouders meegeholpen. Het was erg leuk met als hoogtepunt de optocht bij de
Archipel van de groep 2/3 3 ,4,4/5. De jongsten mochten een ererondje om de school
lopen.
Op 29 maart hebben we Pasen gevierd.
De dag begon met een ontbijtbuffet. In alle klassen zag het er gezellig uit. De groepen 1
t/m 5 hebben een gezamenlijke viering gehouden waarin de boodschap van de
opstanding, van opnieuw beginnen door middel van het paasverhaal werd verteld. Al met
al kunnen we terug kijken op een fijne periode.
Scholenschaaktoernooi
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sssssssssssst………………………
Zaterdag 24 maart zijn we met 24 leerlingen van de Omnibus naar de
Topsporthal gegaan om mee te doen aan het Scholenschaaktoernooi.
In totaal deden er 98 teams mee aan dit toernooi, wij hadden 5 teams!
Het was heel gezellig en er werden
serieuze potjes gespeeld… De
tegenstanders waren goed, maar wij
lieten ons niet kennen! Fijn ook dat er
zoveel ouders mee waren gekomen
om de kinderen te begeleiden.
Alle teams hebben 7 wedstrijden
gespeeld. We zullen nog heel wat moeten oefenen om in de top 10 te
kunnen komen, maar we hebben het best goed gedaan! Ons beste team
kwam op de 58e plek.
Aan het einde van de dag
kregen alle kinderen een medaille
en een herinnering aan deze
leuke dag! We hopen dat jullie volgend jaar ook weer meedoen!
Oké-punt vervalt
Bij Oké-punt kunnen ouders/verzorgers terecht voor kleine en grote
vragen over opvoeden en opgroeien in Almere. Door de komst
van JGZ Almere is besloten om de (merk)naam ‘OKé-punt’ te laten
vervallen. De achterliggende netwerkoverlegstructuur die zij de
afgelopen jaren hebben opgebouwd, gaat wel gewoon door. De
website van Oké-punt www.okepunt.nl is per 1 april jl. offline
gegaan.
Alle informatie over gezond opvoeden en opgroeien is inmiddels te vinden op www.jgzalmere.nl. Hiermee is er
één heldere online plek voor jeugdigen, ouders en opvoeders om betrouwbare tips en adviezen te vinden.
Waar nodig verwijst de website van JGZ Almere door naar andere organisaties. JGZ Almere is op werkdagen
ook telefonisch te bereiken voor informatie en advies via (088) 002 99 90.
Inloopspreekuur JGZ Almere
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).1x per maand of
vaker op de dinsdagmiddag op afspraak.
9
14+ 28
11+25
9
10

april
mei
juni
juli
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Trefwoord
9 t/m 20 april: Duurzaamheid
■ Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De
opdracht om je in te zetten
voor een duurzame wereld.
■ Bijbel: Noah (Genesis 6 t/m 9).
23 april t/m 11 mei: Muziek
■ Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en
verbindt. Muziek
vertelt en muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee en brengt je
weer thuis.
■ Bijbel: Psalmen.
Kort
Informatie-ochtend/Prisma Open Dag op 11 april 2018 van 9:00 tot 10.30 uur en van 10:30 tot 12:00 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 18 mei 2018
--------------------------------------Info van de Schoor
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen,

Graag wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Nicole Pierik en ik werk als Kinderopbouwwerker voor de Schoor. Dit doe
ik in de Literatuurwijk voor 8 uur in de week. Ik vervang mijn collega Josephine Kuiper, die dit jaar nog ouderschapsverlof
heeft. Omdat ik beperkt ben qua uren, ben ik voornamelijk in en rondom brede school Letterland te vinden. Maar ik wil
natuurlijk ook graag wat voor de kinderen van De Omnibus betekenen! Ik ben in gesprek gegaan met Saskia Klijnsma en
daar zijn een aantal leuke ideeën uitgekomen. Hierover zal ik in de volgende nieuwsbrief meer informatie geven. Hieronder
zijn de activiteiten te vinden van de aankomende periode.
Kinderdisco ‘Lente vibes’
Wanneer:
Vrijdag 13 april 2018
Kaartverkoop: Kaartjes kosten €0.50,- per stuk (kaartverkoop is aan de deur in het Boegbeeld)
Locatie:
Buurtcentrum Het Boegbeeld, Prozastraat 121
Tijd:
4-7 jaar van 18.30-19.30 uur en voor 8-12 jaar van 20.00-21.15uur
Thema:
Lente!
Activiteiten:
Lekker dansen op de beats van DJ Avia en Dj Thorvald , schminken door Sweetartzz, gratis limo.
Let op:
Er zijn een maximaal aantal kinderen toegestaan. Vol=Vol
Vragen?:
Mail naar pierik@deschoor.nl
Nationale Buitenspeeldag 2018
Het duurt nog even, maar zet het alvast in je agenda. Op woensdag 13 juni is het weer Buitenspeeldag. Dit is van 12.0015.00 op het schoolplein tussen ’t Rijm en Letterland. Tijdens deze dag wordt het één grote speelplek! Alle kinderen uit de
wijk zijn welkom. Er is van alles te doen; er zijn springkussens, je kunt je laten schminken, Hollandse spelletjes, dans, actief
schaken, sport, mega zeepbellen maken, yoga lessen, verkeersparcours en nog veel meer.
Gezonde traktatie workshop
Vind je het leuk om in de keuken te staan? En wil je leren hoe je een gezonde en leuke traktatie kunt maken? Bijvoorbeeld
om uit te delen op je verjaardag. Doe dan mee! Let op: er zijn slechts 4 plekken beschikbaar.
VOOR WIE:
Kinderen van 8-12jaar kunnen meedoen.
WANNEER EN WAAR: Woensdag 25 april van 12.15-13.45 in de keuken van Letterland.
KOSTEN:
De bijdrage is €1,- per kind. Te betalen tijdens de workshop.
INSCHRIJVEN:
Inschrijven kan door te mailen. Stuur een mailtje naar pierik@deschoor.nl met de volgende informatie:
-Voor en achternaam
-School en Klas
-Telefoonnummer
-Allergieën/dieet/halal ect.
-Of hij/zij alleen naar huis mag
-Of hij/zij op de foto mag (voor op de Facebookpagina van de Schoor)
Let op: Aanmelden kan t/m maandag 9 april. De inschrijving is pas definitief wanneer u een bevestigingsmail heeft
ontvangen!
Sporten op woensdag
Elke woensdag middag staat er professional van TIO klaar om twee uur lang lekker te sporten. Dit is van 13.00-15.00uur en
voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar uit de wijk. De deelname is vrijblijvend en gratis! Je kunt het vinden op het veldje langs
de J. van Mearlantstraat. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Naomi Kniestedt. Naomi is te bereiken via:
n.kniestedt@talentinopleiding.nl of 0683575700.
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Bijlage 1
Beste Ouder/Verzorger,
Wij willen u via deze brief graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie voor De Omnibus. Wij
hebben via de organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet om extra geld in te
zamelen voor het goede doel.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen, instellingen en verenigingen en keert per kilo een
bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier
om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor bijvoorbeeld iets
extra’s voor de kinderen. Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer dan 1,5 miljoen euro
uitgekeerd!
Bag2School Nederland
In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er maar 70 miljoen
kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het textiel dat nu bij het restafval
terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen worden. Heel erg zonde dus en ook nog eens
heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de ideale oplossing.
Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor export. Alle
kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en groothandelaren in
West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 20%
gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel.
Bag2School is dus geen goede doelen organisatie, maar een bedrijf.
Kom in actie!
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de Bag2School zak te vullen
met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts,
broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met
wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer informatie
over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat.
Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook gebruik maken van
andere zakken om uw kleding in te stoppen.
Bag2School zal de kleding inzamelen in de week van 23 april a.s.. U mag
de kleding inleveren 23 en 24 april. Zet uw zakken alstublieft onder de
trappen op Omnibus 1 en help ons om samen een fantastische
inzameling neer te zetten!
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.
Met vriendelijke groeten,
De Omnibus
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Bijlage 2: flyer disco
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