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HERFSTVAKANTIE
Start Kraanwaterdag
St. Maarten op school
Studie 2-daagse: alle leerlingen VRIJ

Beste ouders,
De start dit jaar was anders dan anders: we zijn verhuisd met Omnibus 2 naar de Betje Wolffstraat. Op deze
locatie hebben we nieuw meubilair: kinderen kunnen kiezen uit werken op krukken, staand of vertrouwd op
stoelen. We zien dat veel kinderen het fijn vinden om de keuze te kunnen maken. In de leerlingenraad zal dit
ook besproken worden en we zijn erg benieuwd naar de ervaringen van de leerlingen. Daarnaast krijgen we
nog nieuwe werkbladen erop met afgeronde hoeken en ladengeleiders. Inmiddels zijn we gewend dat we
met 2 scholen in een gebouw zitten: welke ingang wordt door wie gebruikt, hoe kunnen we met elkaar
rekening houden als we verschillende schooltijden hebben enz.
Veel ouders hebben de informatiemomenten van de klas bezocht. Fijn dat u zo betrokken bent wat uw kind
het komende jaar gaat leren! Ook via de digiDuif berichten van de leerkracht van uw kind weet u wat uw kind
op school leert en wat u thuis kunt doen.
In de klassen wordt hard gewerkt aan de groepsvorming: soms “stormt” het ook wel. De leerkrachten hebben
op de studiedag in september weer veel ideeën gehoord van de Kanjertraining welke activiteiten je kunt
inzetten waarbij de leerlingen leren samen te werken en met elkaar in gesprek te gaan.
De komende weken staan we stil bij de Kinderboekenweek met als thema Vriendschap. U leest verder in deze
nieuwsbrief welke activiteiten er rondom het thema de leerlingen wordt aangeboden.
Ook nodigen we de ouders en leerlingen van groep 7 en 8 van harte uit voor het bijwonen van de
informatieavond over het Voortgezet Onderwijs op donderdag 18 oktober op Omnibus 1.
Met vriendelijke groet,
Elies Kok
Directeur

Actueel:
Personeelsbericht
Marjolein de Mik is vanaf deze week aan het genieten van haar zwangerschap verlof.
Yvette is helaas niet aan het werk, de vervanging wordt gedaan door José (LIO-er die gestart was in groep
3/4C).
Kinderboekenweek
In de Kinderboekenweek van 3 t/m 14 oktober is het thema ‘KOM ERBIJ!’, over vriendjes maken en
vriendschap. Met de vriendjes slingers die in de klas wordt gemaakt laten we zien dat iedereen anders is en
toch zijn we ook allemaal gelijk.
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Er zijn diverse activiteiten gepland voor de leerlingen in de Kinderboekenweek. Er zijn leuke excursies naar de
Kemphaan, anderen krijgen een voorstelling op school. Er is voor sommige groepen ook een mega LEGObouwochtend dat in het teken zal staan van vriendschap en er zijn groepen die een voorstelling gaan bekijken
van ‘Bonte Hond’. Kortom, lekker veel culturele activiteiten in de Kinderboekenweek.
Als uw kind nog meer wil doen met of aan de Kinderboekenweek, dan heeft de bibliotheek in Almere Stad ook
een erg leuk programma. Kijk hier voor het programma:
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/kinderboekenweek.html of voor de volledige jeugdagenda van
de bibliotheek kijkt u hier: https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/kinderagenda.html
Wist u dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek?!

In de Kinderboekenweek wil boekhandel Bruna graag samen met u het lezen stimuleren en dat begint bij
kinderen. Daarom organiseren zij tijdens de Kinderboekenweek hun jaarlijks terugkerende scholenactie ‘Sparen
voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om onze schoolbibliotheek uit te breiden. Met deze actie kunt u
ons helpen sparen voor gratis boeken. Samen met de kinderen, ouders/verzorgers, Opa’en Oma’s kunt u
kassabonnen sparen van kinderboeken, gekocht bij Bruna, tijdens de Kinderboekenweek. Deze kassabonnen
kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind. Aan het einde van de actieperiode kunnen wij als school voor
20% van het totaalbedrag van alle kassabonnen, kinderboeken uitzoeken bij de Bruna.
Dat betekent: gratis nieuwe kinderboeken voor onze schoolbieb en dat is altijd fijn! Helpt u ons sparen?
Meer informatie over de actie ‘Sparen voor je schoolbieb’ vindt u op bruna.nl/schoolbieb.
Bericht vanuit de MR
Ouderbijdrage vanaf schooljaar 2018/2019
De factuur wat betreft de ouderbijdrage heeft even op zich laten wachten. Vanaf dit schooljaar zullen wij
(MR/AC) de factuur van de jaarlijkse ouderbijdrage niet zoals u van ons gewend bent via digiDuif en/of op
papier aanbieden, maar via WIS Collect. Dit heeft tijd gekost om in te richten, graag verwijs ik u naar de link
https://www.wis.nl/ouders, hier kunt u meer informatie vinden over hoe u straks gebruik maakt van deze
service. U ontvangt in oktober een bericht van ons zodat u de betaling via WIS Collect kunt overmaken.
Absentiemeldingen
Wij willen u dringend vragen om absentiemeldingen via de administratie door te geven en niet aan de
leerkracht(en). De administratie noteert de absenties in ons systeem en daarmee staat het centraal
geregistreerd en zijn ook de leerkrachten op de hoogte van de absentie. Absenties kunnen alleen via digiDuif
worden doorgegeven of telefonisch op 036 – 536 3125, dus niet per mail!
Hulp bij opvoeden
In onze vorige nieuwsbrief stond helaas verouderde informatie over
Monique Nachbar van JGZ Almere. Hieronder staat de actuele
informatie over haar hulp bij opvoeden:
Ik ben Monique Nachbar, opvoedadviseur/pedagoog bij JGZ Almere.
Het opvoeden van kinderen is een verantwoordelijke taak. Als ouder
wil je graag dat het goed gaat met je kind en dat je je kind voldoende kan steunen.
Maar opvoeden is niet altijd makkelijk.
Het is niet erg om te twijfelen, soms gevoelens van onmacht te hebben, en je als ouder
af te vragen of je het wel goed doet.
Je bent niet de enige. Er is immers geen handleiding van goed ouderschap.
Je kunt daarbij denken aan vragen als:
• Mijn kind luistert slecht en is erg druk… Wat kan ik daaraan doen?
• Mijn kind is ’s nachts vaak wakker…Ik heb alles geprobeerd. Wat nu?
• Binnenkort ga ik scheiden… Hoe vertel ik het aan mijn kind?
• Mijn puber en ik hebben veel ruzie… Hoe kan ik dit veranderen?
• Mijn kind heeft zo’n verdriet over de dood van onze hond… Hoe help ik hem hier overheen?
• Maar ook als u gewoon eens van gedachten wilt wisselen over opvoeden, bent u welkom.
Ik ben op onderstaande dinsdagen op Omnibus 1 aanwezig.
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Tussen 8.30 en 9.00 uur kunt u en korte vraag stellen of een afspraak maken. Vanaf 9.00 uur vinden de
gesprekken op afspraak plaats.
Dinsdag 2 oktober
Dinsdag 9 oktober
Dinsdag 30 oktober
Dinsdag 6 november
Dinsdag 20 november

Dinsdag 27 november
Dinsdag 4 december
Dinsdag 11 december
Dinsdag 18 december

Schoolwijzer
Op onze website staat weer een nieuwe ‘Schoolwijzer’. Via deze link
http://magazines.prisma-almere.nl/de-omnibus kunt u een kijkje nemen binnen onze school en kunt u bijv. ook
op basis van foto’s zien welke leerkracht er voor welke klas staat, wanneer onze schoolvakanties zijn en
algemene informatie over de Omnibus.
digiDuif wordt Social Schools
Binnenkort komt de nieuwe digiDUIF app er aan! Deze gaat “Social Schools 3.0” heten en bevat de volgende
nieuwe mogelijkheden:
 Berichten in een aantrekkelijk, interactief jasje
 Eenvoudiger reageren op berichten of contact opnemen met school
 Groepspagina’s in de app - alle informatie van de klas van je kind op 1 plek
Via de onderstaande link laten zij u zien wat u kunt verwachten.
https://www.socialschools.nl/veranderingen-digiduif#veranderingen-ouders
Als school zullen wij naar alle waarschijnlijkheid in januari 2019 overstappen naar Social Schools.
Dank u wel voor…
de mobiele geluidsinstallatie
Sinds vorige week hebben wij op school een mobiele muziekinstallatie! Wij hebben deze kunnen kopen van de
opbrengst van de ‘Bag2School’ actie van vorig schooljaar. Weet u het nog: in het kader van de projectweek
van vorig schooljaar over duurzaamheid heeft u in grote getalen zakken vol oude kleding aan school gegeven
voor deze actie. De cultuurcommissie had al een tijdje een mobiele muziekinstallatie op haar verlanglijstje
staan en mede dankzij uw grote inbreng hebben wij deze voor school kunnen aanschaffen. Hij zal worden
gebruikt voor culturele activiteiten op school en bij vieringen. Namens alle leerlingen en collega’s willen wij u
heel erg bedanken voor uw bijdrage hieraan!
het pimpen van het schoolplein van Omni-2

Terugblik:
Sportdag groepen 7 en 8
Op vrijdag 28 september hadden wij de sportdag van de groepen 7 en 8 op de Atletiekbaan van AVA’81.
In totaal moesten de kinderen 13 onderdelen doen, waarvan 9 atletiek onderdelen. Kogelstoten, hoog en
verspringen, maar ook hordeloop, sprinten en een 400m loop stonden op het programma.
Al met al een heel gevarieerd programma dat door alle kinderen heel leuk gevonden werd. Het leek wel of ze
er geen genoeg van konden krijgen. Natuurlijk speelde het prachtige weer een belangrijke rol hier in. De
temperatuur was perfect om te sporten en later in de ochtend brak zelfs de zon volop door de wolken.
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Na afloop van de onderdelen was er de estafette tussen de verschillende klassen.
Eerst de groepen 7 tegen elkaar, daarna de groepen 8 tegen elkaar en als klap op de vuurpijl de winnaars
van deze twee tegen elkaar.
Het laatste onderdeel bestond uit een wedstrijd tussen de 5 snelste kinderen op de sprint. Deze moesten, terwijl
alle andere kinderen langs de kant hen toejuichten, een finale lopen. Uiteindelijk kwam Jerony uit groep 8B als
allersnelste over de eindstreep !
Het was een heerlijke dag, vol sportieve hoogtepunten, die heel wat spierpijn zal hebben opgeleverd.
Dank gaat uit naar de ouders die ons weer fantastisch geholpen hebben om deze dag mogelijk te maken.
Zonder jullie enthousiaste hulp was het onmogelijk geweest deze dag te organiseren. En natuurlijk een
compliment voor de AC die de ‘catering’ weer perfect geregeld hadden.
Trefwoord
Onze methode voor levensbeschouwing gaat de komende weken over:
Week 40 en 41 (1 t/m 12 oktober): Pakken
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21).
Week 42 t/m 45 (15 oktober t/m 9 november): Verfraaien
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk en over genieten van
schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).
Kort
Informatie-ochtend op vrijdag 9 november van 9:00 tot 10.30 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 2 november 2018
---------------------------------------
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