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1e zondag van de Advent
Sinterklaasviering
Studiedag, alle leerlingen VRIJ
13:00 uur Kerstversiermoment alle locaties
Lego League bij VO-school Baken Stad
17:00-18:00 Kerstdiner in de klas
Studiemiddag v.a. 12:00 uur; alle leerlingen
VRIJ
KERSTVAKANTIE
1e schooldag in het nieuwe jaar.

Beste ouders,
De gezellige decembermaand is weer aangebroken: een tijd van veel feesten
en ook een periode waarin we stilstaan bij de mensen die we missen.
De kinderen genieten van de rommelpieten, surprises maken, pietengym enz.
Ook begint de advent periode: elke week brandt er weer een extra kaars en
gaan we op weg naar de geboorte van Jezus.
Elke donderdagmorgen wordt er al goed geoefend voor de kerstmusical die
tijdens schooltijd op 20 december wordt opgevoerd. Een aantal kinderen van
groep 4 t/m 8 zingt in een koor o.l.v. Renée Weder (onze vakleerkracht
muziek), er wordt gedanst o.l.v. Silvia Servaes (vakleerkracht dans) en kinderen spelen het verhaal uit o.l.v.
Yvonne (vakleerkracht handvaardigheid).
Meer informatie over Kerst leest u verderop in deze nieuwsbrief en er volgen nog digiDuif berichten van de
Kerstcommissie en de leerkracht.
Als team kijken we verder vooruit en zijn we met elkaar bezig om de plannen voor de komende jaren in beeld
te brengen. Hoe ziet ons boeiende onderwijs in de toekomst eruit, wat zijn de wensen van de leerlingen (zie de
informatie van de leerlingenraad), wat hebben we daarvoor nodig aan kennis en materialen enz. Ook op
stichtingsniveau wordt hier hard aan gewerkt.
We wensen u een goede decembermaand toe!
Met vriendelijke groet,
Elies Kok, Directeur

Actueel:
Personeelsbericht
Ook vanaf deze plaats wensen we onze collega’s Yvette (gr 3) en Elsemiek (gr 4) van harte beterschap toe. Zij
zijn al een langere tijd ziek thuis. Maurien is deze maand afwezig i.v.m. een sterfgeval in Suriname.
Het is fijn dat we tot nu toe alle groepen nog steeds bemenst hebben mede doordat sommige collega’s
(tijdelijk) extra willen werken en flexibel zijn.
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Bericht vanuit de MR
Samenvatting van de vergadering van 21 november 2018
 De facturen voor de ouderbijdrage zijn dit jaar verstuurd via Wiscollect. Dit
systeem werkt veel handiger dan voorheen, voor zowel ouders om te betalen als de
mensen die de betalingen moeten verwerken. De eerste termijn is inmiddels
verstreken. Kunt u eraan denken uw bijdrage over te maken als dit u is ontschoten?
 In januari komt de Inspectie op bezoek bij de Prisma scholen en dus ook bij de
Omnibus. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het jaarplan 2018-2019 op basis van criteria van de
Inspectie. Tijdens de studiedag in december wordt de leerkrachten gevraagd om deze criteria ook te
“scoren” zodat alles naast elkaar gelegd kan worden en we een goed onderbouwd rapport hebben als
de Inspectie komt.
Het rapport van de Daltonvisitatie was erg positief. Het is fijn om zo een positief rapport over de school te
lezen.
Dit schooljaar moet ook het nieuwe meerjaren schoolplan opnieuw worden opgesteld. Het doel van de
Omnibus is om “de beste Daltonschool van Almere te worden”. Tijdens de studiedag in december wordt
de leerkrachten gevraagd hoe zij hierover denken en hoe we dit kunnen bereiken. Er wordt in groepen
overlegd onder leiding van de Dalton-coördinatoren. De leerlingen van de leerlingenraad wordt ook
gevraagd om mee te denken. Ouders die hier interesse in hebben worden gevraagd mee te denken
tijdens een “spar-avond” over dit thema. Uit alle gesprekken volgt dan een collectieve ambitie. Deze
leggen we naast het huidige schoolplan en dan wordt gekeken of er zaken aangepast moeten worden.
De Betje Wolffstraat heeft een schouw van de gemeente gehad. Alle wensen/noodzakelijke zaken zijn
bekeken en de noodzakelijke dingen worden zo snel mogelijk gerealiseerd. Het gebouw krijgt in de
zomervakantie van 2019 een geheel nieuwe vloer. Het schoolplein valt onder de wijkregisseur. Ook met
deze persoon lopen de onderhandelingen voor verbeteringen aan en op het schoolplein
De groepen 7 en 8 moeten op vrijdag fietsen naar de gymles bij ‘Baken Trinitas Gymnasium’.
De Omnibus heeft geen enkele invloed op de keuze van de Gemeente om hier te (moeten) gymmen. Op
dit moment zijn er geen ouders die meefietsen van school naar Trinitas en terug. Dit is echter wél verplicht.
Er wordt een dringend beroep gedaan op de ouders om zich bij de leerkracht op te geven voor het
meefietsen. Het gaat om meefietsen tussen 10.00 en 14.00 uur.
In het kader van “De gezonde school” is de Kraanwaterdag in oktober gestart met een bidon voor alle
leerlingen. Het was een interessante dag met leuke workshops. Het is de bedoeling dat álle leerlingen
vanaf heden iedere woensdag kraanwater drinken. Van huis meegenomen pakjes limonade worden mee
teruggegeven door de leerkrachten en leerlingen krijgen op woensdag in de plaats daarvan een beker
water van de leerkracht.
Er wordt gesproken over een manier waarop ouders op een betere (gemakkelijkere) manier inzicht krijgen
in de gemaakte toetsen van hun kind(eren). Op dit moment draait hiervoor in een enkele klas een pilot.
We houden u hierover op de hoogte.

Notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar en kunnen indien gewenst worden opgevraagd via mr@deomnibus.nl
DRINGENDE OPROEP vanuit de MR voor groepen 7 en 8
Aan ouder(s), verzorger(s), opa’s, oma’s, buurmannen, neven,
nichten, kennissen en andere bekenden van leerlingen in groep
7 en 8:
Dit schooljaar fietsen de leerlingen van groep 7 en 8 op vrijdag
naar de gymzaal bij Trinitas. Op dit moment is er onvoldoende
begeleiding bij het fietsen van en naar de gymzaal. Als school
zijn we verplicht onze kinderen met voldoende begeleiding van - en naar de gymles te laten fietsen.
Wij doen een dringend beroep op alle ouders van deze groepen om zich bij de leerkracht op te geven als
begeleiding. Het gaat om een fietsrit op de vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur.
Wij rekenen op uw medewerking!
NB: De Omnibus heeft geen enkele invloed op het besluit van de Gemeente om de kinderen op Trinitas te
laten gymmen. Wij kunnen niet zelf een keuze maken in welke gymzaal onze gymlessen worden gegeven.
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Tevredenheidsonderzoek
Ruim 40% van de ouders/verzorgers heeft gereageerd. Wat een mooi resultaat! Erg bedankt daarvoor! Zodra
wij inzicht hebben in de resultaten dan informeren wij u. Van de leerlingen en de medewerkers heeft meer dan
95% gereageerd. We zijn benieuwd wat de meningen zijn.
Oudercafé
De belangstelling voor het oudercafé was helaas niet voldoende; we konden het met 4 deelnemers niet door
laten gaan. We gaan nog een poging doen maar dan in de avonduren misschien dat het meer aansluit bij uw
mogelijkheden. Op dinsdag 28 mei om 19.30 uur staat het volgende oudercafé gepland. Het onderwerp is:
"Timemanagement voor gezinnen”. Noteert u het alvast?
Kerstviering
Op de schoolkalender staat het ‘Kerstversiermoment’ gepland op 6 december vanaf 13:00 uur, maar dit blijkt
voor onze Activiteiten Commissie (AC) en teamleden te dicht op het Sintfeest te zijn. Wij hebben het
versiermoment daarom verplaatst naar maandag 10 december vanaf 13:00 uur. Komt u ook een uurtje
helpen?
Invulling Kerstviering
Dit jaar vieren wij de Kerst met een musical, voor, door en met leerlingen. Wij gebruiken hiervoor de
kerstmusical van Trefwoord (onze godsdienstmethode). Wij hebben uit diverse groepen koorleden, dansers en
acteurs gevraagd en deze zijn vorige week gestart met de repetities. De koorleden oefenen de liedjes samen
met juf Renée (muziek docente) en de dansers oefenen de choreografie samen met juf Silvia (dans docent).
De acteurs waren al eerder begonnen met het doornemen van het script samen met juf Yvonne
(handvaardigheid). Alle repetities vinden plaats op de donderdag tot de grote uitvoering op donderdag 20
december. Deze dag zullen er twee voorstellingen zijn en de leerlingen zullen deze in twee groepen gaan
bijwonen onder schooltijd. ’s Avonds is er van 17:00 tot 18:00 uur een kerstdiner in de klas, een intekenlijst voor
wat uw kind kan/wil inbrengen voor het diner zal door de leerkracht bij de klas worden opgehangen.
Meer inhoudelijke informatie ontvangt u binnenkort vanuit de Kerstcommissie, want wij gaan eerst nog samen
een mooi Sinterklaasfeest vieren op school!
Leerlingenraad
Wij hebben afgelopen week een vergadering in de leerlingenraad gehad. Eerder in deze
maand was de daltonvisitatie. Als een school Dalton is betekent dat dat de kinderen
zelfstandiger aan het werk gaan. Er kwamen mensen van Dalton langs die kwamen kijken
of we er als school goed voor staan. Onze school heeft daar erg goed bi gescoord! We
hadden we het in de leerlingenraad over. We bespraken wat we hebben verteld en hoe het ging. Gelukkig
ging het goed.
We hebben het ook gehad over een nieuwe wereldoriëntatie methode. Onze school is toe aan een nieuwe
wereldoriëntatie methode maar wat moeten de eisen zijn? Dat hebben we besproken. We wouden kortere
uitleggen, veel filmpjes, veel zelf op onderzoek uit en veel quizzen.
Noor van de leerlingenraad.
Hulp bij opvoeden
Binnen JGZ Almere zijn ze bezig met een onderzoek: ‘Opvoeden is
meer dan gedrag, ook gedachten en gevoelens spelen een rol’. Het
doel van dit onderzoek is te onderzoeken of en hoe gedragingen,
gevoelens en gedachten van ouders en het gedrag van kinderen
elkaar dagelijks beïnvloeden. Wilt u hieraan mee doen, of wilt u meer
informatie over dit onderzoek, dan verwijs ik u naar de eerste bijlage van deze
nieuwsbrief.
Monique is op de onderstaande dinsdagen op Omnibus 1 aanwezig in de spreekkamer
bij de administratie. Tussen 8.30 en 9.00 uur kunt u haar een korte vraag stellen of een
afspraak maken. Vanaf 9.00 uur vinden de gesprekken op afspraak plaats.
Dinsdag 11 december
Dinsdag 18 december
Reactie van bestuur op input op strategisch beleidsplan
Binnenkort start onze stichting, Stichting Prisma Almere, met het ontwikkelen van een nieuw strategisch
beleidsplan (2020-2024). Alle scholen worden hier nauw bij betrokken. Maar hoe kunnen we een goed plan
ontwikkelen zonder uw advies? Half oktober hebben we daarom gevraagd aan u, als ouder, mee te denken
over ons onderwijs en advies te geven, via een digitale vragenlijst. Maar liefst 276 ouders hebben de vragenlijst
ingevuld, wij zijn ontzettend tevreden met dit resultaat. Bedankt daarvoor!
nieuwsbrief oecumenische basisschool voor daltononderwijs de Omnibus

3

Resultaten
Wij hebben de uitkomsten verwerkt en meegenomen tijdens onze tweedaagse met alle directeuren waarin
ons nieuwe strategisch beleidsplan is besproken. Voor u hebben wij een verkorte versie gemaakt van de
resultaten die wij graag met u delen (zie Bijlage ‘Terugkoppeling aan ouders –digitale enquête SBP’). We
hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Terugblik:
Kraanwaterdag
Op 7 november jl. is de Omnibus officieel een Kraanwaterschool geworden en wij zijn hier heel erg trots op!
Elke woensdag drinken wij allemaal, kinderen en teamleden, alleen kraanwater omdat wij een gezonde
school willen zijn. We merken dat er al heel veel kinderen enthousiast zijn en op de woensdagen met een
beker, bidon of fles water naar school komen. Voor sommigen is het drinken van alleen maar water nog een
beetje wennen, maar dat zal met de tijd wel gaan wennen. Met het starten van onze Kraanwaterdag hebben
wij zelfs de pers gehaald. Hieronder het artikel uit ‘Almere deze week’:

Sint Maarten
In de week van 9 november zijn er in een circuit prachtige lampions
geknutseld op de Omnibus, er was een mooie samenwerking te zien omdat
veel maatjesklassen elkaar hielpen.
Zoals gebruikelijk gingen de groepen 3 en 4 een rondje lopen bij de bewoners
van de Archipel. De bewoners hebben ervan genoten en de kinderen kregen
wat lekkers.
De kleuters hebben een rondje om de school gelopen en Sint Maarten liedjes
gezongen. Ze boften met het lekkere weer en genoten volop. Het was weer
een groot succes!
KIDD
In november is het eerste blok van KIDD (Kunst Is Dichterbij dan je Denkt) weer gestart. Er zijn in totaal vier
lesblokken, waarin de disciplines drama, erfgoed, dans, muziek, beeldende- en landschapskunst aan bod
komen. Er was weer van alles te doen en te zien voor de leerlingen!
Er zijn groepen op excursie geweest naar Corrosia Expo en zij hebben daar kennis gemaakt met de beste, net
afgestudeerde kunstenaars.
In het KAF hebben leerlingen meegedaan aan een actief programma dat is geïnspireerd op het project
‘Space Waste Lab’ van studio Roosegaarde.
Ook in school en op het schoolplein is er op cultuurgebied van alles te beleven. De kleuters ontdekken dat
natuur ook kunst kan zijn. Met de workshop BLOTE SCHOENEN maken ze samen met een kunstenaar een
‘voelpad’. ‘Klanken in de klas’ en ‘Hier ben ik’ zijn de workshops in school waar drama en muziek aan bod
komen.
We genieten er allemaal weer erg van dat er zo’n mooie doorgaande leerlijn voor cultuur op onze school
aanwezig is. Half januari starten we met het tweede KIDD-blok van dit schooljaar.
Yvonne en Krista
Cultuur Coördinatoren
Trefwoord
Het thema is Meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie bijzonder in tel is.
De verhalen komen uit het Bijbelboek ‘Lucas’ en gaan over de aankondiging en geboorte van Jezus.
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Kort
Informatie-ochtend op maandag 10 december van 9:00 tot 10.30 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 11 januari 2019
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Resultaten digitale vragenlijst
Algemene gegevens
Respons: 276 reacties

Type onderwijs

79

134

7
30
25
1
Dalton

Ecologisch

IKC

Sterrenschool

Speciaal onderwijs

Regulier

Het aantal ouders die heeft gereageerd hebben kinderen in de:
Onderbouw: 133
Middenbouw: 105
Bovenbouw: 117
(Let op: dit aantal is hoger dan 276 omdat ouders bij deze vraag ook meerdere keren ‘ja’
hebben ingevuld indien zij meer dan 1 kind hebben op de betreffende school).

1. Partnerschap

Wordt u actief betrokken bij de ontwikkeling van uw kind?

60

Ja
Nee

216

Adviezen ouders (samenvattend)
 Meer contactmomenten met ouders (buiten de 10-minuten gesprekken)
 Persoonlijk contact met de docent wordt zeker gewaardeerd, zeker als het gaat om
welzijn van het kind maar ook een update over de ontwikkeling
 Wenselijk is het om vanuit de docent op een vast moment info te ontvangen over de
thema’s en de lesstof
 Meer aandacht vanuit school om ouders te betrekken bij activiteiten
 Nieuwe ouders vanaf het begin af aan goed betrekken

2. Professionalisering

Vindt u dat de school uw kind(eren) uitdagend en boeiend
onderwijs biedt?

61

215

Ja

Nee

Adviezen ouders (samenvattend)
 Biedt uitdagend en betekenisvol onderwijs voor alle niveaus
 Lesstof aanpassen op thema’s die nu actueel zijn (maatschappij)
 Meer stimuleren en initiatieven vanuit school
 Engels, cultuur en sport worden zeker gewaardeerd en soms ook gemist
 Meer beleving door de stof praktijkgerichter aan te bieden, ga naar buiten, nodig een
gastdocent uit, koppeling met andere activiteiten (rekenles gekoppeld aan een
sponsoractiviteit).
 Meer ‘out-of-the-box’ denken door docenten, creatieve inbreng wordt verwacht

3. Identiteit
Vindt u dat de school voldoende aandacht geeft aan
normen en waarden?

35

241

Ja

Nee

Adviezen ouders (samengevat)





Wisselende adviezen als het gaat over aandacht rondom de christelijke identiteit,
maar ook over normen en waarden. Over het algemeen wordt de identiteit zeker
gewaardeerd en mag er nog meer over de christelijke traditie worden doorgevoerd
op school.
Leren over verschillende culturen en meer over maatschappelijke issues is wenselijk
Aandacht voor een goed antipest-protocol is noodzakelijk

Vindt u dat de school voldoende aandacht geeft aan
cultuur-en natuureducatie?

66

210

Ja

Nee

Adviezen ouders (samengevat)




Ga er veel op uit in de natuur. Ontdek in de nabije omgeving, nodig de boswachter
uit…..Dat mag veel meer.
Wenselijk is ook dat er aandacht wordt besteed aan het begrip duurzaamheid
Aandacht voor natuur en cultuur wordt zeker op prijs gesteld. Dat mag alleen maar
meer.

4. Leiderschap
Merkt u dat uw kind(eren) inzicht heeft/hebben in zijn/haar
eigen talenten en dat hierop wordt gestuurd vanuit school?

92
Ja
Nee
184

Adviezen ouders (samengevat)



Laat kinderen zelf ontdekken waar hun talent ligt en geef hun extra uitdaging vanuit
school op dit gebied
Richt je hier ook op de persoonlijkheidsontwikkeling

