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Beste ouders,
Allereerst de beste wensen voor 2019!
Een nieuw jaar waarin wij nieuwe plannen gaan maken voor de toekomst van de Omnibus. Het nieuwe
schoolplan 2019-2023 is in de maak. We gaan niet alles anders doen; we blijven een Oecumenische
Daltonschool. We zullen ons Daltonconcept verdiepen waarbij we de kinderen meer verantwoordelijkheid
willen geven. Tijdens de studiedag heeft het team beelden gemaakt bij de Omnibus in 2023. Dit is inspirerend
voor de teamleden. Kernwaarden die hier o.a. uitgekomen zijn, zijn:
- Spelenderwijs, ontdekkend leren;
- thematisch werken;
- eigenaarschap d.m.v. portfolio en hierbij de ouders nog meer betrekken.
Afgelopen woensdag hebben de kinderen uit de Leerlingenraad meegedacht over de toekomst. Het is
opvallend hoe goed zij kunnen verwoorden wat zij in de toekomst voor de school zien. Na zo'n bijeenkomst
loop ik blij in de school. Punten die o.a. uit de leerlingenraad gekomen zijn:
- Meer laptops en sneller internet;
- meer talen leren;
- meer natuur en techniek;
- les krijgen in mediawijsheid en ouders hier ook attent op maken i.v.m. ruzies die soms ontstaan op de
whats-appgroep.
De visie van de Omnibus zal worden herzien met de inbreng van de teamleden en de kinderen.
Wij zullen u natuurlijk uitnodigen als wij zover zijn om u verder te informeren over onze toekomstplannen.
Met vriendelijke groet,
Elies Kok, Directeur

Actueel:
Personeelsbericht
Het herstel van juf Elsemiek vraagt nog wat langere tijd. Juf Jeannette vervangt haar 4 dagen per week. Daar
zijn we erg blij mee.
Ook op deze plek wil ik mijn zorgen met u delen m.b.t het tekort aan personeel. Als er ziekte is kunnen we dat
vaak opvangen door de inzet van de onderwijsassistenten, dat collega’s bereid zijn om extra te werken of
door de studenten die ook door ons worden opgeleid. Dit betekent wel dat pauzes door anderen ingevuld
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moeten worden. Hierdoor hebben we nog bijna geen klassen verdeeld of naar huis hoeven te sturen. Wij zijn
blij met de inzet van eenieder die dit wil en kan opvangen. Tot hoe lang we dit zo kunnen doen?? Binnen
Prisma zijn er vacatures waarvoor geen personeel te vinden is. Kent u mensen die willen invallen of de
opleiding willen doen als deeltijd (Windesheim Almere of Marnix in Utrecht) of via een zij-instromerstraject? Laat
ze contact opnemen met Saskia (Klijnsma) of met mij, Elies Kok.
Goed voornemen: op tijd beginnen!!
Het nieuwe jaar is begonnen en daarmee ook vast een aantal goede
voornemens. Wij hebben op school ook een goed voornemen, nl. dat
wij allemaal heel graag direct om 08:30 uur met onze lessen willen
beginnen. Hierbij hebben wij uw hulp nodig! Het is ons nl. opgevallen
dat er veel ouders tot na 08:30 uur in de klas zijn en dat is echt niet de
bedoeling! Dit gaat ten kostte van lestijd van alle kinderen in de klas.
Wilt u de eventuele gesprekken met andere ouders buiten voortzetten,
want ook in de hal/leerpleinen wordt lesgegeven.
Wanneer uw kind te laat is, vragen wij u om afscheid te nemen in de
garderobe en hem/haar tot de klas te begeleiden en direct daarna te
vertrekken. Wilt u echt nog iets dringends doorgeven aan de
leerkracht: schrijf een notitie in het overdrachtenschrift of stuur een
digiDuif bericht. Zo kan de leerkracht op tijd de aandacht aan de
kinderen schenken en de aandacht van de kinderen ook bij de les
houden wanneer een laatkomer de klas in komt.
Wij gaan hier op alle locaties strenger op toezien, ook in het belang van uw kind. De deuren zullen ook
gesloten worden. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Verkeersveiligheid rondom de school
We zitten midden in de donkere dagen. Vaak is het nog schemer als de kinderen naar school worden
gebracht. Veel kinderen worden met de auto gebracht en gehaald en het verkeer loopt helaas regelmatig
vast. Het parkeren is ook een probleem. Ons verzoek is om uw auto in de daarvoor bedoelde parkeervakken
te parkeren en niet op plekken waar het niet mag. Dit brengt onveilige situaties met zich mee en dat willen we
allemaal niet. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Ook zien we dat veel fietsers gebruik maken van de voetpaden. Tot nu toe is het nog goed gegaan........en kijk
waar je mag wandelen of fietsen.
Van digiDuif naar Social Schools!!
Op 21 januari a.s. zal de migratie plaatsvinden van digiDuif naar Social Schools. Deze twee bedrijven zijn een
jaar geleden gefuseerd en samen verder gegaan onder de naam Social Schools. Er zijn een aantal
aanpassingen in het systeem doorgevoerd, die het gebruikersvriendelijker hebben gemaakt, maar
belangrijkste voor u is dat het in het gebruik dus bijna niet veranderd. Wat wel heel belangrijk is, is dat u uw
wachtwoord kent voor digiDuif. Na de migratie, u ontvangt hier vooraf een apart bericht over, moet u
opnieuw uw inloggegevens invoeren in Social Schools en daarmee heeft u uw vorige digiDuif opnieuw
geactiveerd. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan is het aan te raden om vóór de 21e een nieuw
wachtwoord aan te vragen.
Inschrijven nieuwe leerlingen
Wij willen u vragen om broertjes/zusjes die in schooljaar 2019/2020 4 jaar worden in te schrijven op de Omnibus.
Het is voor ons prettig te weten op hoeveel kleuters we kunnen rekenen, dit i.v.m. het aantal groepen dat we
kunnen vormen aankomend schooljaar 2019-2020.
Heeft u in de buurt kinderen die bijna 4 worden? Vraag deze ouders of ze al een keus voor een school hebben
gemaakt. Ook zij zijn van harte welkom op de Omnibus.
Bericht vanuit de cultuurcommissie
Groep 8 en groep 7/8 is deze eerste week na de kerstvakantie op excursie geweest
naar het Verzetsmuseum in Amsterdam, naar de tentoonstelling speciaal gemaakt voor
deze leeftijdsgroep. De leerlingen leren in de tentoonstelling Jan, Eva, Nelly en Henk
kennen. Zij hebben als kind de oorlog meegemaakt. Zo komen ze meer te weten over
het dagelijkse leven (Henk), de Jodenvervolging (Eva), het verzet (Jan) en hoe het was
om in een NSB-gezin te leven (Nelly). Het zijn waargebeurde verhalen
met een authentieke collectie spullen om te bekijken, ontdekken en ervaren.
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Verder beginnen we vanaf 14 januari aan het volgende blok van KIDD (Kunst Is Dichterbij dan je Denkt). Alle
groepen hebben dan weer een bepaald onderwerp/thema waar een voorbereidende les wordt gevolgd,
een masterclass of voorstelling en een afsluitende les.
Groepen 1/2,
2/3 en TOS
Groepen 3
en 3/4

Groepen 4

Groepen 5

Groepen 6
en 5/6

Groepen 7
en 7/8

Groepen 8

Rennen in rondjes! Wie rent er achter wie aan en waarom? In dit lesblok
gaan de leerlingen elkaar achtervolgen. Ze bewegen op muziek en
rennen met behulp van verschillende personages, in rondjes.
In groep 3 kun je al lezen. In dit lesblok maken de leerlingen kennis met
een aantal kunstwerken uit Almere. Kinderen bekijken het kunstwerk De A
van Almere en zien een letter in dit kunstwerk. Ze bekijken ook andere
kunstwerken uit Almere en associëren letters met hun hoofd en lichaam.
Tijdens de masterclass komt er een mimespeler in de klas die met de
leerlingen theater maakt met het hele lichaam.
De klas wordt een 8-bit Orkest! Onder begeleiding van een muzikant en
dirigent componeren de leerlingen in groepjes een eigen sequens. Met
digitale geluiden bouwen ze aan hun eigen muzikale stad. Aan het eind
worden alle muziekinstrumenten aan elkaar gelinkt en klinkt er een digitaal
orkest.
In een stad is er altijd geluid om je heen. Kan het ook helemaal stil zijn? Of
hoor je altijd geluid om je heen als je heel goed luistert? Leerlingen leren in
het lesblok Stadsgeluiden om te luisteren naar geluid en stilte. In de
masterclass componeren ze samen met een muzikant een eigen
muziekstuk dat geïnspireerd is op hun eigen omgeving Almere.
Muziek is overal. Als je door de stad loopt, een film kijkt of als je naar het
theater gaat. Muziek vertelt een verhaal. Het draagt eraan bij dat je iets
spannend, grappig of juist verdrietig vindt. In dit lesblok worden leerlingen
zich bewust van muziek in hun eigen omgeving, films en het theater, en
componeren ze hun eigen muziekstuk.
In dit lesblok maken de leerlingen kennis met Almeerse interieurs én hun
markante bewoners. Ze bekijken de woonkamers uit de foto-expositie Thuis
in Almere van Bert Teunissen en vergelijken dit met hun eigen
woonkamers. In de masterclass transformeren ze zelf tot een markante
bewoner. In een gecreëerde Almeerse huiskamer (d.m.v. een klein decor)
krijgen de Markante Bewoners elk een eigen verhaal met attributen die tot
leven komen.
Na een aantal jaren KIDD-lessen gevolgd te hebben komen de leerlingen
in groep 8 naar de stad om daar te werken aan de KIDD Expo. Samen met
professionele kunstenaars werken ze bij verschillende Almeerse culturele
instellingen op locatie in verschillende disciplines aan een kunstwerk. Om
16.00 uur presenteren ze dit aan ouders, broertjes en zusjes in een
theaterzaal van KAF.

Wat is en doet de AC
Allereerst de beste wensen voor 2019 namens de Activiteiten Commissie. Deze bestaat uit Ingrid, Judith, Esther,
Jerney, Dorinda, Denise, Patricia en Daniëlle.
Een drukke tijd ligt weer achter ons met de Sinterklaas- en Kerstactiviteiten. Een ontzettend leuke periode
waarin wij Sinterklaas helpen met de cadeautjes, zorgen voor pepernotenmix, alles versieren in Sinterklaassfeer
en vervolgens dit omtoveren naar de Kerst.
De komende periode gaan wij aan de slag met de Meester en Juffen dag en Pasen. Ongeveer één keer in de
twee maanden vergaderen wij en dan bespreken wij de lopende en komende activiteiten. Lijkt het u leuk om
ook mee te denken en helpen met de activiteiten op de Omnibus? Laat het dan weten aan de leerkracht van
uw kind en dan schuift u gezellig aan bij onze volgende vergadering.
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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 15 januari
Tot 12.00 uur
Dinsdag 29 januari
Niet aanwezig
Hele maand februari niet aanwezig wel bereikbaar per mail of telefoon
Dinsdag 5 maart
tot 12.00 uur
Dinsdag 12 maart
tot 12.00 uur
Dinsdag 19 maart
tot 12.00 uur
Dinsdag 26 maart
Tot 12.00 uur
Dinsdag 2 april
Niet aanwezig
Dinsdag 9 april
tot 12.00 uur
Dinsdag 16 april
tot 12.00 uur
Dinsdag 23 april
tot 12.00 uur
Dinsdag 7mei
tot 12.00 uur
Dinsdag 14 mei
Tot 12.00 uur
Dinsdag 21 mei
tot 12.00 uur
Dinsdag 28 mei
Tot 12.00 uur
Dinsdag 4 juni
tot 12.00 uur
Dinsdag 11 juni
Tot 12.00 uur
Dinsdag 18 juni
tot 12.00 uur
Dinsdag 25 juni
Tot 12.00 uur
Dinsdag 2 juli
tot 12.00 uur
Dinsdag 9 juli
Tot 12.00 uur

Terugblik:
Kinderpostzegelactie groepen 8
De groepen 8 hebben dit schooljaar een prachtig bedrag opgehaald voor de
kinderpostzegelactie: € 6462,-(Er is nog gebeld naar de organisatie of dit echt alleen
van onze school was, want het was zoveel. Maar het was echt alleen van onze
school 😏).
De volgende tekst staat op de site van de kinderpostzegels:
De missie van ‘Kinderpostzegels’ is helder: we geven kinderen kansen op een betere toekomst. Kinderen zitten
barstensvol energie, maar zijn tegelijk kwetsbaar. Hoe mooi zou het zijn als ieder kind het beste uit zichzelf kan
halen? Dat het niet uitmaakt in welke situatie, plaats of omstandigheden het opgroeit.
Hier hebben onze groep 8 leerlingen dus goed aan bijgedragen! Dank aan alle kinderen die langs de deuren
gingen en ouders, buren, Opa’s en Oma’s en vrienden en familie voor uw aankopen!
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Sinterklaasfeest
Ook dit jaar was het Sinterklaasfeest een groot succes. Terwijl de kinderen in
spanning aan het wachten waren op Sinterklaas doken er overal al Pieten
op. Achter de ramen en zelfs op het dak! Ook waren er Pieten meegelopen
van Omnibus 2 naar het schoolplein op omnibus 1.
Sinterklaas had een heerlijke zelfgebakken cake meegenomen voor juf Elies.
De nieuwe hobby van de Sint was namelijk bakken. De kinderen hadden de
Sint in de weken daarvoor veel brieven geschreven met ideeën voor een
nieuwe hobby waar hij naar op zoek was.
Binnen in de speelzaal werd het feest nog wat uitbundiger gevierd. Er werd
gezongen samen met een echte band. De Pieten deelden heel veel
pepernoten uit en enkele kinderen vertelden de Sint over hun hobby’s. In de
klas kregen de kinderen allemaal nog een cadeautje. Kortom een groot
feest!
In de midden- en bovenbouw hebben de kinderen surprise-ochtend gehad.
De surprises waren allemaal tentoongesteld zodat iedereen al het moois en
creatiefs kon bewonderen. Iedereen had weer heel erg zijn best gedaan.
Deze klassen kregen ook allemaal een klassencadeau wat ze in de klas
kunnen gebruiken of waar ze mee kunnen spelen.
Lego league
Op een dag waren er een stel stoere kinderen van de groepen 8
van De Omnibus.
Ze hadden alle materialen om te winnen waaronder een
ongelooflijk mooi spandoek, de beste robot en een presentatie en
de mascotte Barnie.
Zij dachten dat ze konden winnen maar dat bleek niet zo te zijn,
want onze zielige robot genaamd Sjoerd struikelde de hele tijd
over een stom bouwwerk van lego.
Maar toen kwam de presentatie het ging op zich wel goed, maar
het was niet genoeg om te winnen. Toch hadden we nog geluk,
want onze onderzoeker Yorine was net op tijd. Zij wist namelijk het
best wat we hadden uitgezocht. Nou dat was de presentatie.
Maar toen kwam het moment waarop we ons moesten laten zien.
We werden opeens door een vrouw gevraagd of zij wat vragen
mocht stellen. En we gaven antwoord, ze was heel tevreden, zei
ze.
Toen gingen we een patatje halen, en wachten op de prijsuitreiking. Ondertussen een quiz, En daar was het
moment DE PRIJSUITREIKING!!! Er waren heel wat prijzen we hoorden steeds maar niet dat we hadden
gewonnen toen kwam de prijs voor de beste samenwerking. Nou die wonnen we, we waren heel blij.
Dit was het verslag van de lego league. Fijne dag verder.
Kerstfeest
Na een groots Sinterklaasfeest gingen wij over in de rustige kerstsferen en werden er in de groepen bomen
prachtig opgetuigd, lichtsnoeren door de klas opgehangen en grote bomen en kerststallen opgezet in de
midden ruimtes. Traditiegetrouw stonden er bijna elke dag kleuters in de kerststal op Omnibus 1. Soms waren er
zoveel kindjes die met Jozef en Maria in de stal wilden staan, dat er ook herders en
zelfs een keer een engelenkoor bij de kerststal stonden!
In de weken voor de kerst zijn er leerlingen vanaf groep 4 t/m 8 druk aan het
repeteren geweest voor de kerstmusical. Er waren 14 acteurs, 25 dansers en wel 75
koorleden! Het was heel knap wat de kinderen in korte tijd allemaal hadden geleerd
en als team hebben wij er veel bewondering voor, dat alle deelnemers de musical
wel drie keer wilden opvoeren. Heel knap gedaan allemaal, jullie hebben een
mooie musical neergezet met zijn allen!
‘s Avonds liep iedereen mooi aangekleed weer terug naar school voor het kerstdiner
in de klas. De tafels stonden mooi gedekt te wachten op de kinderen die allemaal
heerlijke gerechtjes en hapjes voor het diner hadden meegebracht. Elke groep
heeft een mooi (kerst-)boek cadeau gekregen waaruit de juf de groep kan gaan
voorlezen. Op vrijdagochtend waren de ouders van de AC weer druk in de weer om
alle kerstbomen in te zamelen en weg te bergen tot volgend schooljaar. Samen
kijken wij terug op hele gezellige kerstdagen op school.
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Opbrengst VLA
Jullie hebben allemaal veel ingebracht voor het Voedsel Loket Almere (VLA)! Wij mochten op vrijdag voor de
vakantie 22 volle verhuisdozen meegeven aan VLA en zij waren hier HEEL blij mee. Samen hebben wij met
kleine moeite toch veel gezinnen geholpen, voor wie de dagelijkse boodschappen doen geen
vanzelfsprekendheid is. Dank jullie wel allemaal voor jullie inbreng!
Impulsbus
Op 19 december jl. hebben Anja en Ilse samen de ouders en leerlingen
van de Impulsbus de tweede groep succesvol afgerond. Na intensieve
weken van samenwerken zijn de kinderen allemaal gegroeid in hun
ontwikkeling en hebben zij handvatten gekregen om zelf mee verder te
gaan. Hieronder een drietal reacties van ouders die met hun kind hebben
meegedaan in de Impulsbus:
Moeder van kind groep 5: wij hebben de Impulsbus samen als iets positiefs
beleefd. Hoewel 12 weken intensief is qua tijdsindeling, hebben wij elke
“les” als waardevol ervaren. Vooral het aspect “samen” is voor mijn zoon
en mij als ouder heel fijn geweest. Wij gaan met de tools die wij hebben
geleerd nu verder aan de slag.
Martijn: De Impulsbus is zowel een impuls voor het kind, als voor de ouders. De positief-kritische beschouwingen
op de executieve functies van het kind, hebben mij anders doen kijken naar mijn zoon. Dit heeft ervoor
gezorgd dat we elkaar beter begrijpen en heeft ervoor gezorgd dat ik hem beter kan helpen. Dit traject van
12 weken is voor ons zeer waardevol gebleken.
Voor onze dochter (groep 8) en mij als moeder zijn de 12 weken impulsklas erg waardevol geweest. Het stellen
van doelen en daar (samen) aan werken leek een hele klus, maar met alle goede begeleidingen, tips en
evaluaties is het super gelukt om de doelen te bereiken. Zowel in de Impulsklas als thuis en hebben wij gemerkt
dat je ook als ouder hier erg in kan groeien en anders tegen situaties aan kan kijken wat zeker helpt om de
doelen van je kind te behalen. Het samen er aan werken hebben wij als heel positief ervaren en alle positieve
gedachtes (één van de belangrijkste dingen van de Impulsklas) blijven wij gebruiken om nog meer te kunnen
groeien. Kortom, super bedankt dat wij deze kans gekregen hebben!
Trefwoord
Leren: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als een voorwaarde
voor een betere wereld. De Bijbelverhalen komen uit Lucas en Mattheüs.

Kort
Informatie-ochtend op maandag 14 januari van 9:00 tot 10.30 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 1 februari 2019
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