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Adviesgesprekken groepen 8
Studiedagen, alle leerlingen VRIJ
KIDD afsluiting voor de groepen 8
Valentijnsdisco groepen 8
Studiemiddag, VRIJ v.a. 12:00 uur
Rapporten mee
VOORJAARSVAKANTIE
Carnaval, Juffen-/Meesterdag,

Beste ouders,
De toetsen zijn weer achter de rug en de kinderen krijgen vrijdag
15 februari hun rapport mee naar huis. U krijgt voor de
Voorjaarsvakantie een uitnodiging om in te tekenen voor een
ouder-kind gesprek. Het is nu sinds een aantal jaren gebruikelijk
dat de kinderen bij de gesprekken zijn. Waarom? We maken de
kinderen zo meer verantwoordelijk voor hun leerdoelen. Hoe meer
het kind zich ergens verantwoordelijk voor voelt, hoe hoger de
intrinsieke motivatie zal zijn. Reflecteren op de lesdoelen en hoe je
leert te leren wordt steeds belangrijker. Tijdens het oudergesprek zal
er dit keer een nieuwe reflectiecirkel worden uitgereikt. Kinderen
scoren zichzelf op gebieden als: samenwerken, zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid. Een voorbeeld ziet u hiernaast. Binnen het
Daltononderwijs noemen we dit “de ik-doelen". Zowel reflecteren
als samenwerken vallen onder de 21ste -eeuwse vaardigheden
en dit zijn al hele oude Daltontermen.
Met vriendelijke groet,
Elies Kok, Directeur

Actueel:
Personeelsbericht
Elsemiek (gr 4) is helaas nog ziek thuis en Yvette (gr 3) mag iets
meer ondersteunende taken voor de school doen. Marjolein keert
op vrijdag 8 februari weer terug van haar bevallingsverlof. Zij zal
Elsemiek gaan vervangen, dit heeft Jeannette de afgelopen
weken gedaan Ook vanaf deze plaats willen we Jeannette van
harte bedanken voor haar enorme inzet! Marjolein staat op ma t/m
wo voor gr 4 en op do en vrij Joukje.
Op donderdag zal Esther (Scholten) voor gr 6 staan (i.p.v. Joukje).
Simone gaat 1 dag minder werken, op donderdag zal Niels haar
vervangen.
Alle ouders van de leerlingen van deze groepen zijn al
geïnformeerd.
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U begrijpt dat ook de roosters van onze leraar ondersteuners anders zullen worden. We zijn blij dat we door de
inzet van hen de groepen kunnen bemensen.
Bericht vanuit de MR
• De MR heeft de jaarbegroting goedgekeurd.
• De Omnibus is bezig met visieontwikkeling. Vanuit het team en de leerlingen wordt er al veel nagedacht
over een mooie beschrijving van onze visie. Binnenkort zullen wij ook de ouders om input vragen om ervoor
te zorgen dat de visie zo breed mogelijk wordt omschreven.
• Volgend schooljaar zal er binnen de MR een plekje vrijkomen voor een actieve ouder die het leuk vindt om
mee te denken over het onderwijs op de Omnibus.
Carnaval, Juffen-/Meesterdag
Op woensdag 27 februari a.s. wordt er feest gevierd! De juffen en meesters vieren dan
gezamenlijk hun verjaardag. Dit wordt traditiegetrouw gecombineerd met Carnaval.
De kinderen mogen die dag verkleed op school komen. We verwachten dat het een
hele gezellige dag wordt met veel muziek en plezier.
Verdere informatie krijgt u via de leerkrachten.
Opleiden in de school
U merkt het als ouders/verzorgers niet zoveel als uw kinderen, maar in onze school zijn verschillende
stagiaires. Op allerlei niveaus zijn aanstaande collega's met een studie bezig om ons te komen helpen in het
onderwijs. Er zijn onderwijsassistenten en veel PABO-studenten. Een aantal van hen zijn zgn. deeltijders: mensen
die van baan willen wisselen en nu alsnog een studie aan de PABO volgen. We zijn blij met alle studenten en
de studenten zijn blij met ons. We krijgen vaak terug dat het prettig werken is, dat er ruimte voor hen is om te
leren en dat ze goede feedback krijgen van de mentoren (leerkrachten) bij wie ze in de klas zijn. In de week
van 31 januari (zo ongeveer op de helft van het schooljaar) wisselen de studenten van groep. Voor de
meesten van hen geldt dat ze een half jaar in de bovenbouw en een halfjaar in de onderbouw stagelopen.
Het kan dus zijn dat in de groep van uw kind dan een stagiaire komt, of dat dat juist niet meer het geval is.
Ytje Koopmans,
Intern Coördinator Opleidingen/ schoolopleider
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.
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.
Hele maand februari t/m half maart niet aanwezig wel bereikbaar per mail m.nachbar@jgzalmere.nl of
telefoon 06 – 4837 4335.
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
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Dinsdag 21 mei
Dinsdag 28 mei
Dinsdag 4 juni
Dinsdag 11 juni
Dinsdag 18 juni
Dinsdag 25 juni
Dinsdag 2 juli
Dinsdag 9 juli

tot 12.00 uur
Tot 12.00 uur
tot 12.00 uur
Tot 12.00 uur
tot 12.00 uur
Tot 12.00 uur
tot 12.00 uur
Tot 12.00 uur

Lichtjestocht Nationaal Monument Bos der Onverzettelijken
Op vrijdag 8 februari aanstaande organiseert de Stichting Bos der Onverzettelijken
een lichtjestocht voor kinderen vanaf 7 jaar en hun ouders/begeleiders.
Voor deze tocht door het Bos der Onverzettelijken wordt er een door lichtjes
gemarkeerde route uitgezet, waarbij je onderweg een aantal verhalenvertellers
tegenkomt, die een verhaal uit de oorlog vertellen.
In 1941 vond de Februaristaking plaats, waarbij gewone mensen in verzet kwamen.
Wij willen die verhalen en verhalen over de oorlog in de winter verder vertellen,
omdat deze ook nu nog altijd actueel zijn. Onverdraagzaamheid,
pesten, discriminatie, onderdrukking, vluchten zijn ook vandaag de dag nog steeds aan de gang. Deze
verhalen sluiten mooi aan bij de lesstof over de Tweede Wereldoorlog.
De Lichtjestocht start op vrijdag 8 februari vanaf 18.30 uur bij Jeugdland- Stad aan de Weg 1940-1945 in
Almere. Muts op, wanten en warme laarzen aan! Graag verwijzen wij u naar de flyer in de bijlage.
De laatste starttijd is 19.30 uur, na afloop is er warme chocolade melk bij de vuurkorf.
Wij hopen u allen te ontmoeten!

Trefwoord
Het thema is Zien: Over kijken en zien en over zien en er iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar
elkaar kunnen omzien. De verhalen komen uit Marcus en Mattheus.
Kort
Informatie-ochtend op vrijdag 8 februari van 9:00 tot 10.30 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 8 maart 2019

----
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