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Beste ouders,
De helft van dit schooljaar zit er alweer op: u hebt n.a.v. het rapport een ouder-kind
gesprek gehad en hebt besproken wat de kwaliteiten zijn van uw kind en waar de
uitdagingen voor de komende periode liggen.
Wij zijn achter de schermen al bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
Op grond van de 1 oktober telling zien we dat de Omnibus minder leerlingen heeft, ook
verlaten er straks 70 Leerlingen (2 ½ groep) onze school. Dit betekent dat er waarschijnlijk
andere groepen zullen worden gevormd. Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend
dat een leerling vanaf groep 3 de hele basisschool in dezelfde groepssamenstelling blijft
zitten. Ons bestuur gaat uit van een gemiddelde groepsgrootte van 27/28 leerlingen. Hebt
u verhuisplannen, wilt u dit ons tijdig laten weten?
Ook zullen we vanaf augustus 2 locaties hebben: Omni 1 en Omni 2 aan de Betje
Wolffstraat. Dit betekent de nodige verhuizingen. Als daltonschool hechten we waarde aan een goede
opbouw waarbij oudere leerlingen jongere leerlingen kunnen helpen. Daarnaast willen we geen 2
Omnibusscholen hebben want onze collega’s leren ook veel van en met elkaar door dezelfde jaargroepen in
een gebouw te hebben.
Dit wordt regelmatig met de MR besproken en we zullen u hierin via de nieuwbrief ook “meenemen”.
Het is fijn dat u meewerkt dat alle leerlingen op tijd op school zijn zodat er geen onderwijstijd verloren gaat!
Gelukkig is het weer licht als uw kind naar school toegaat.
Met vriendelijke groet,
Saskia Klijnsma , adjunct en 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. Yvette gaat per 13 maart met zwangerschapsverlof, we wensen haar een goede tijd toe!
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Bericht vanuit de MR
De vergadering van afgelopen maandag is verplaatst naar een later tijdsstip. In de
volgende nieuwsbrief krijgt u weer informatie van de MR.
Bericht vanuit de leerlingenraad
De afgelopen weken zijn wij in de leerlingenraad bezig geweest met het afnemen van
een enquête op Omnibus 2. Bij deze enquête willen we inventariseren hoe het nieuwe
meubilair op het gebouw bevalt. De leerlingen die namens de groepen 6 in de leerlingenraad zitten hebben
10 leerlingen van elke groep geïnterviewd. Deze enquêtes worden op dit moment geïnventariseerd en er
wordt gekeken wat de leerlingen van het meubilair vinden.
Daarnaast hebben wij gesproken en nagedacht over de visie van de school. De vraag was: Hoe zien wij de
Omnibus over 4 jaar. Hoe werken we dan? Welke methodes hebben we? Waar moet rekening mee gehouden
worden? Hier hebben we in tweetallen een mindmap van gemaakt. Deze hebben we vervolgens gedeeld in
de klassen en ook de leerlingen in de klassen na laten denken over de school over 4 jaar. Dit nemen we de
volgende keer mee en zullen dit inventariseren.
Dringend verzoek aan alle ouders en verzorgers
Wij zien steeds vaker gebeuren dat ouders/verzorgers al voor het uitgaan van school op het schoolplein gaan
staan wachten, terwijl er nog leerlingen aan het buitenspelen zijn. Wij willen u echt dringend vragen om tot
14:30 uur en op woensdag 12:00 uur, buiten de hekken uw kind(eren) op te wachten!
Hondenpoep op de stoep
Via verschillende ouders krijgen wij de opmerking dat er veel hondenpoep op de stoep rond de
Omnibus ligt. Wellicht kent u iemand die zijn/haar hond uitlaat op de stoep of heeft u zelf een
hond? Wij willen u vragen om samen met ons te letten op honden die evt. op de stoep poepen
bij onze schoollocaties en de eigenaar van de hond(en) te vragen de poep op te ruimen met
een poepzakje. Bij voorbaat dank.
Gratis toegang tot Squla
Op vrijdag 15 maart vindt de landelijke onderwijsstaking plaats. Die dag verandert Squla in Het Grootste
Digitale Klaslokaal van Nederland. Dat betekent dat jouw leerlingen op 15 maart de hele dag gratis toegang
hebben tot Squla! Ook hebben we een speciale stakingschallenge ontwikkeld voor alle scholieren. Zo kan jij je
hard maken voor de kwaliteit van het onderwijs en zorgen wij op Squla voor hun dagelijkse portie rekenen en
taal. Hieronder vind je meer uitleg over de activiteiten.
Oudercafé
Op uw kalender staat een oudercafé gepland in de maand april. We hebben ervaren dat de vrijdagmorgen
geen geschikt moment is en hebben daarom dit verplaatst naar dinsdagavond 28 mei.
Project Genesis
Onlangs heeft kunstenaar Hein Walter bij twee groepen 8 en gastles gegeven. In het voorjaar zijn de
gemaakte tekeningen te zien bij ‘De Muren van Archipel', de tentoonstellingsruimte in gezondheidscentrum de
Archipel. Genesis door kinderen getekend heet het project van Stichting de Zijderups. De gastles begon met
een korte introductie op de Bijbel, waarbij Hein vooral ingaat op het vertalen van de oude teksten. Vervolgens
heeft hij één hoofdstuk voorgelezen van Genesis en daar hebben de leerlingen een tekeningen over
gemaakt. Een commissie van vier of vijf kinderen bepaalt welke tekening zij de beste vinden. Daar wordt een
ansichtkaart van gemaakt. Alle leerlingen van de deelnemende scholen krijgen een set ansichtkaarten.
Motivatie voor dit project van Hein Walter is:
“Veel mensen hebben zich van de kerk afgewend en geven de kennis over geloofszaken vervolgens niet door
aan hun kinderen. Dat betekent dat er een hele generatie kinderen opgroeit zonder religieuze kennis. Wat mij
betreft zou die kennis algemene kennis moeten zijn. Verhalen uit het Oude Testament en ook uit het Nieuwe
Testament, maken deel uit van ons geestelijk erfgoed. Ik wil die verhalen evenwel niet verzwaren met dogma’s
en ook geen overtuiging opdringen, ik wil de kinderen alleen kennis geven, ze kennis laten maken met de
religieuze rijkdom – en ze een bodem geven waarop later spiritualiteit kan groeien.”
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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 19 maart
Tot 12:00 uur
Dinsdag 26 maart
Tot 12.00 uur
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Dinsdag 2 april
Dinsdag 9 april
Dinsdag 16 april
Dinsdag 23 april
Dinsdag 7mei
Dinsdag 14 mei
Dinsdag 21 mei
Dinsdag 28 mei
Dinsdag 4 juni
Dinsdag 11 juni
Dinsdag 18 juni
Dinsdag 25 juni
Dinsdag 2 juli
Dinsdag 9 juli

Niet aanwezig
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
Tot 12.00 uur
tot 12.00 uur
Tot 12.00 uur
tot 12.00 uur
Tot 12.00 uur

Terugblik
Valentijnsdisco groepen 8
Om 7 uur begon het al aardig vol te lopen. Toen we binnen liepen kregen we gelijk een drankje. Iedereen zag
er heel mooi uit. Iedereen ging dansen. Later kon je ook karaoke zingen. Heel veel mensen deden daar aan
mee en er werd veel gelachen. De grappigste liedjes werden
gezongen. Ook was een er sjoelbak waar je kon sjoelen, als je
de hoogste score had kon je een grote teddybeer winnen.
Uiteindelijk had Tim Lunstroo de teddybeer gewonnen, hij had
32 punten! Ook was er een bord met gaten waar je
pittenzakken in moest gooien. Daar kon je helaas geen prijs
winnen. Er was ook een popcornmachine en een bar waar
kinderen om het half uur bardienst draaiden. Bij de fotobooth
waren er stokjes met bijvoorbeeld een snor, een hoedje,
hartjes en wolkjes. Die hebben we zelf gemaakt, net als de
slingers. Ook was DJ Rienk er die de muziek bestuurde. We
konden liedjes opschrijven en die ging hij toen draaien. Op een gegeven moment werd het heel erg warm en
mochten sommige kinderen in de hal staan want daar was het koeler. Er werden ook ramen opengezet, maar
voor de rest was het een hele leuke avond.
Trefwoord
Het thema is Spreken en Oplossen
De verhalen komen uit Lucas en Mattheus en gaan over hoe Jezus met de mensen spreekt en soms ook
oplossingen geeft die niet voor de hand liggen.
Kort
Informatie-ochtend op maandag 1 april van 9:00 tot 10.30 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 5 april 2019

----
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