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Beste ouders/verzorgers,
Op weg naar Pasen, een tijd van bezinning, naast alle hectiek in de wereld.
Met de kinderen staan we op school stil bij de opstanding van Jezus. We maken Palmpaasstokken, ontbijten
met elkaar op witte donderdag en hebben een viering. Wij gaan ervan uit dat het licht dat wij doorgeven al
maar meer wordt. Doet u mee?
We maken de keuze om dit jaar geen aandacht te geven aan de koningsdag die op de vrijdag van
Palmpasen ook landelijk gevierd wordt. Voor de leerlingen zijn dit veel feesten bij elkaar en wij vinden dat we
een keuze hierin moeten maken.
Helaas moeten wij u melden dat de Omniplus voor de groep 3 en 4 is gestopt. Voor een aantal uur per week is
er een vacature ontstaan en deze krijgen we op dit moment niet goed ingevuld.
We zijn in overleg met de gemeente over het opknappen van Omnibus 2. Er worden diverse aanpassingen
gedaan aan het gebouw. Schilderwerk wordt al uitgevoerd in de meivakantie en in de zomervakantie worden
er nieuwe vloeren gelegd. Het gaat echt mooi worden! Aangezien we veel moeten verhuizen zullen de
kinderen voor de zomervakantie een dag eerder vrij zijn. Woensdag 10 juli is daarom de laatste schooldag
voor alle leerlingen.
Namens het team wens ik u fijne Paasdagen en een goede vakantie.
Met vriendelijke groet,
Elies Kok, Directeur

Actueel:
Personeelsbericht
Yvette Schaap is op 14 maart met zwangerschapsverlof gegaan; wij wensen haar een goed verlof. Elsemieke
werkt aan haar herstel. Dit zal langere tijd duren.
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Bericht vanuit de MR
Betaling ouderbijdrage – verzoek vanuit de MR
Op dit moment is voor een groot aantal kinderen de ouderbijdrage nog niet voldaan.
Met de ouderbijdrage worden allerlei zaken bekostigd, waarvoor de overheid geen
vergoeding geeft. U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerst- en Paasfeest, Carnaval,
projecten en excursies. Ook de kosten van het schoolreisje worden betaald vanuit de
ouderbijdrage. Het is voor de school van belang dat alle ouders de ouderbijdrage
voldoen, zodat we deze sfeer- en kwaliteit verhogende activiteiten kunnen blijven aanbieden.
De ouders van de kinderen waarvoor nog geen ouderbijdrage is voldaan hebben een brief ontvangen en een
herinnering vanuit WIS, het programma waarmee gemakkelijk betaald kan worden. Wij verzoeken u dringend
de ouderbijdrage alsnog te voldoen. Als wij ondanks onze verzoeken de ouderbijdrage niet ontvangen, dan
kan uw kind dit schooljaar helaas niet mee met schoolreis.
Samenvatting van de vergadering van 18 maart 2019
 Tijdens de MR vergadering van 28 mei worden ouders – in het kader van de ouderparticipatie uitgenodigd mee te denken over de missie en visie van de school. Hiervoor wordt een aparte
uitnodiging verstuurd door de directie.
 Van een aanzienlijk aantal kinderen is de ouderbijdrage nog niet betaald. Ouders ontvangen een brief
en een herinnering via WIS met het verzoek de bijdrage alsnog te voldoen. Als betaling uitblijft kunnen
deze kinderen niet mee met schoolreis.
 Het tevredenheidsonderzoek van de school is door de MR verwerkt tot een samenvatting die u apart
bij de Nieuwsbrief aantreft. Vanwege de grootte van het document wordt deel 2 van deze
samenvatting in de volgende MR vergadering gemaakt en meegestuurd met de volgende
Nieuwsbrief.
 Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de groeps- en lokalenverdeling voor volgend schooljaar.
Een hele puzzel, waarbij rekening moet worden gehouden met allerlei zaken.
 Het nieuwe schoolmeubilair is geëvalueerd door leerlingen en leerkrachten. Aan de hand hiervan is de
bestelling voor het 2e gedeelte van Omnibus 2 gemaakt voor de start van het nieuwe schooljaar. In de
komende 2 jaren daarna zal ook het meubilair van Omnibus 1 stapsgewijs worden vervangen.
 Het meefietsen naar gym is nog altijd een probleem. De MR zal een mail opstellen aan de ouders van
alle klassen met het verzoek tot meerijden.
 Anneke uit groep 8 en Anita uit groep 7 draaien dit jaar op verzoek van de MR een pilot met een
resultatenmapje in hun groep. Het mapje bestaat uit een doelenblad, een blad met “wat heb ik nodig”
en een blad waarop de resultaten te zien zijn. Ieder kwartaal worden de bladen opnieuw door de
leerlingen ingevuld. Vanuit de MR is deze pilot geïnitieerd om een manier te zoeken leerlingen meer
verantwoordelijk te maken voor hun eigen handelen/leren en tevens de resultaten ook voor ouders
inzichtelijk te maken.
Aan het einde van het jaar is de pilot klaar en zal gekeken worden of en in welke groepen een
instrument zoals dit ingezet zal worden.
 De broertjes/zusjesfoto zou dit schooljaar geen doorgang vinden als er niet voldoende hulpouders
zouden zijn. De hulpouders zijn gelukkig gevonden en op 10 april zal een fotograaf in de
rechterspeelzaal van 12.00 tot 17.00 uur de broertje/zusje foto’s gaan maken.
Notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar en kunnen indien gewenst worden opgevraagd via
mr@de-omnibus.nl .
Oudercafé ‘Timemanagement voor gezinnen’
Graag nodigen wij u voor 28 mei a.s. uit voor een gecombineerde bijeenkomst. Vanaf 19.30
uur nemen we u graag mee in de visie van de Omnibus en vanaf 20.15 uur bieden wij u de
workshop “timemanagement voor gezinnen aan. U kunt uzelf aanmelden via de intekenlijst
die t.z.t. met u gedeeld zal worden via Social Schools.
De periode waarin kinderen opgroeien is de meest intensieve periode van je leven. Je
nachtrust en dagplanning worden er volledig door beheerst, tijd voor jezelf is er nauwelijks
nog en alles en iedereen trekt aan je. Veel ouders hebben behoefte aan minder hectiek en
het thema ‘timemanagement voor gezinnen’ roept dan ook veel nieuwsgierige reacties op. Veel ouders
herkennen zich immers meer in ‘rumoer, rommel en radeloosheid’ dan in ‘rust, reinheid en regelmaat’!
Daarom organiseren wij in samenwerking met Monique Nachbar van JGZ Almere een oudercafé met het
thema ‘Timemanagement voor ouders’. Het oudercafé vindt plaats op Omnibus 1 en wij starten om 19:30 uur
met een inkijk in de visie van onze school.
Via Social Schools zullen wij u binnenkort uitnodigen om in te tekenen voor deelname aan het oudercafé.
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Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt weer! Op 8, 9 en 10 april komt de schoolfotograaf
weer op school! Wij hebben dit jaar dezelfde schoolfotograaf als vorig jaar, nl.
‘Plan B Fotografie’. De fotograaf handelt wederom alles digitaal voor u af, dus
uw kind gaat op de foto en u ontvangt t.z.t. het kaartje met inlogcode om de
gewenste foto(‘s/artikelen) digitaal na te bestellen. Op 8 en 9 april worden de
portret- en groepsfoto’s gemaakt.
Woensdagmiddag 10 april worden de broer/zus foto’s gemaakt, hiervoor
wordt op woensdag 3 april de intekenlijsten opgehangen bij de rechter
speelzaal op Omnibus 1. Zo weet u precies wanneer uw kind(eren) aan de
beurt is/zijn en hoeft u niet heel lang in de rij te staan wachten. De fotograaf heeft voor de broer/zus foto’s
gevraagd of de kinderen alsjeblieft ZONDER sokken/schoenen op de foto kunnen, een maillot is geen
probleem.
Dinsdagmiddag 10 april zijn de groepen 8 nog een keer aan de beurt bij de schoolfotograaf. Zij mogen dit
keer een persoonlijk item meenemen waarmee zij op de foto gaan. Te denken valt aan kleding of een
voorwerp van hun sport en/of hobby, muziekinstrument, lievelingsknuffel, etc. Een geliefd huisdier is helaas
geen optie. Ouders van leerlingen in de groepen 8 hebben hier een aparte brief over ontvangen. Via de
leerkracht van uw kind(eren) heeft u reeds vernomen op welke dag hij/zij op de foto gaat. Voor de
achtergrond van de foto’s is dit schooljaar gekozen voor een witte achtergrond.
Pasen
U hebt hier vorige week een aparte mail over ontvangen via Social Schools van de Paascommissie.
Nieuws vanuit de cultuurcommissie: KIDD: blok 3 en Kemphaan
KIDD blok 3 is weer van start gegaan en alle groepen zijn weer enthousiast bezig met
de voorbereidende lessen en volgen de masterclass of gaan naar de voorstelling. Zo
zijn de groepen 4 naar ‘Vadertje en Moedertje’ geweest in het KAF. In de klas
kwamen kunstenaars werken met de groepen 5 over ‘Portretten’, de groepen 6 over
‘Almeerse Beelden’ en de groepen 7 over ons eigen Flevolandschap. Voor de
groepen 1/2 staat een spectaculaire voorstelling op school gepland in
april Pak’M en de groepen 3 maken een museum over zichzelf.
Ook zijn er verschillende leuke dingen gedaan vanuit Stad en Natuur. Lente op de
Kemphaan, takkentwist, smaaklessen, imker in de klas, het weerbericht, van Koe tot
Kaas. Kortom: er is veel geleerd over en met de natuur. Vraag uw kind maar naar
zijn/haar ervaringen! Weet u dat u altijd naar de Kemphaan toe kunt? Soms zijn er
ook leuke activiteiten, dus houd de site goed in de gaten! https://www.kemphaan.nl/evenementen/
Nieuw gezicht bij Intraverte
Ik ben Linda Verlaan, een nieuw gezicht bij Intraverte! Ik ben kinderoefentherapeut en elke
woensdag te vinden in de rechter gymzaal van Omnibus 1.
Wat mijn werk zo leuk maakt is het onvoorspelbare van kinderen. Elke dag en elke oefening die
je met kinderen doet is anders. Het mooiste is dat je het geleerde terugziet in bijvoorbeeld de
klas of je hoort van ouders dat het thuis een stuk beter gaat. Je ziet kinderen dan echt op een
positieve manier veranderen!
Mocht je twijfelen of jouw zoon/dochter ondersteuning zou kunnen gebruiken, kom gerust
binnenwandelen en spreek mij eens aan! Voor meer informatie kun je ook altijd op onze website
terecht: www.intraverte.nl of bellen naar 0578-688127.
Avondvierdaagse 2019
De Avondvierdaagse binnen Almere Stad zal dit jaar plaatsvinden van 3 t/m 6 juni a.s. De
Omnibus doet als school niet mee met deze activiteit, maar er zijn wel diverse groepen binnen
school die dit voor de klas organiseren. Informeert u hier eens naar binnen de groep van uw
kind(eren). Uiteraard kunt u zich ook individueel aanmelden via de website van Opstap 94, de
heer Veluwenkamp en zijn dochter organiseren het al jaren voor deelnemers in ons stadsdeel.
Via www.opstap94.nl vindt u alle informatie en de inschrijfformulieren voor individuele
deelname en groepsdeelname. Voor het laatste kiest u het formulier voor de scholen. LET OP: (groeps)deelname gaat volledig buiten school om en moet door een ouder/verzorger gecoördineerd worden. Kosten
voor deelname zijn bij voorinschrijving € 7,- per deelnemer en €10,- bij inschrijving aan de start.
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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.
Voor vragen en/of afspraken is Monique bereikbaar per mail m.nachbar@jgzalmere.nl of telefoon
06 – 4837 4335.
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

Kort
 Informatie-ochtend op maandag 6 mei van 9:00 tot 10.30 uur
 "Er staan weer veel vrije dagen voor de deur; Pasen, Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren en natuurlijk de
Meivakantie. Wil je er met het hele gezin gezellig op uit? Kijk dan eens op de website van Kidsproof
Flevoland. Je vindt hier leuke activiteiten, alle lammetjes-dagen, niet-zulke-lange-wandelroutes,
interessante musea, toffe speeltuinen, kinderboerderijen, restaurants met een speelhoekje en nog veel
meer. Neem snel een kijkje op www.kidsproof.nl/flevoland of volg ze op Facebook en laat je inspireren!"
 In de bijlage staat het programma van Kinderopbouwwerk in Literatuurwijk en hij staat weer vol met een
heleboel leuke workshops, sportactiviteiten en feestjes!
 De volgende nieuwsbrief komt uit op 10 mei 2019

----

nieuwsbrief oecumenische basisschool voor daltononderwijs de Omnibus

4

Programma Kinderopbouwwerk Literatuurwijk
April-mei-juni 2019
EXTRA: MEIVAKANTIE AANBOD

EXTRA: MEIVAKANIE AANBOD

Activiteit: Slijm

Activiteit:Handletteren meivakantie

maken in meivakantie

Datum: donderdag 2 mei

Datum: vrijdag 3 mei

Tijd: 11.00-12.00 uur en 12.30-13.30 uur (max. 15
kinderen)

Tijd: 11.00-12.00 en 12.30-13.30 uur

Leeftijd: 1e uur 6-8 jaar, 2e uur 9-12 jaar
Locatie: Buurtcentrum Het Boegbeeld
Kosten: € 1,50 voor 1 workshop

MAANDAG

Leeftijd: 1e uur 6-8 jaar, 2e uur 9-12 jaar
Locatie: Buurtcentrum Het Boegbeeld
Kosten: € 1,50 voor 1 workshop

DINSDAG
Activiteit:

Activiteit: Meidenclub

Creatieve workshops

Data: 16 april/ 7, 14, 28 mei/ 4, 11, 18, 25

Data: 1, 8, 15 april (na de meivakantie volgende
serie: 6, 13, 20, 27 mei/ 3, 17, 24 juni)
Tijd: 16.00-17.30 uur

Thema’s: Koningsdag, Feest, Reizen, Vakantie

Tijd: inloop vanaf 14.15 u, les vanaf 14.45-15.45 u
Leeftijd: 4-9 jaar

Leeftijd: 10-14 jaar
Locatie: Buurtcentrum Het Boegbeeld
Kosten: € 1 per keer

Locatie: After School lokaal 1, Letterland
Kosten: € 0,50 cent per keer

DINSDAG

DINSDAG
Activiteit: Gymnastiek

lessen

Activiteit:

Voetbal clinic

Data: 16 april/ 21 en 28 mei

Data: 2 en 9 april

Tijd: 14.30-15.30 u of 15.30-16.30 u

Tijd: 15.00-16.30 uur

Leeftijd/locatie: 4 - 7 jaar, gymzaal Letterland

Leeftijd en kosten: 9+/ GRATIS

Kosten: GRATIS

Locatie: Sportveld a/h spoor, J. v.Maerlantstraat

DINSDAG
Activiteit: Honkbal

AANMELDEN VOOR ACTIVITEITEN
clinic (gratis)

Data: 11 juni
Tijd: 14.30-15.30 of 15.30-16.30 (kiezen)
Leeftijd/locatie: 10+, schoolplein Letterland

Stuur een mail naar kinderopbouwwerker Nicole
Gerritsen via gerritsen@deschoor.nl. Stuur de
volgende gegevens door; Naam, geboortedatum,
klas, school, uw tel.nummer en of uw kind gefotografeerd mag worden en alleen naar huis mag.

Programma Kinderopbouwwerk Literatuurwijk
April-mei-juni 2019
WOENSDAG
Activiteit:

Buitenspeeldag

Wat: Op Buitenspeeldag onderstrepen we het belang van buiten spelen door middel van activiteiten. Op het schoolplein. Voor de hele wijk.

WOENSDAG
Activiteit:

Electrolab

Datum en tijd: 12 juni/ 12.00-15.00 uur

Wat: elektriciteit in al zijn vormen wordt besproken, je gaat elektrische apparaten uit elkaar halen, elektriciteit opwekken d.m.v. een dynamo,
een stroomkring maken etc.

Leeftijd en kosten: 2-12 jaar en familie/ GRATIS

Data: 10, 17 april/ 8, 15, 22, 29 mei

Locatie: Schoolplein Letterland/Omnibus,
A.Roland Holststraat. Meer info volgt via flyer

Tijd: 14.45-15.45 uur Leeftijd: 6 +

WOENSDAG

Kosten: € 9,00 voor 6 lessen

Activiteit:

Sporten (Talent in Opleiding)

Locatie: After School lokaal 2 Letterland

WOENSDAG
Schaaklessen

Data: elke woensdag m.u.v. vakanties

Activiteit:

Tijd: 13.00-15.00 uur
Leeftijd: 6-12 jaar

Data: (13 april proefles) lesdata: 17 april/ 8, 15,
22, 29 mei/ 5, 12, 19 juni

Locatie: sportveld Jacob van Maerlantstraat

Tijd: 12.45-13.45 uur

Kosten: GRATIS, dus kom een keer meedoen!

Leeftijd: 7+
Locatie: Omnibus 1, J. Slauerhoffstraat 35
Kosten: € 24 voor 8 lessen

DONDERDAG
Activiteit:

Kooklessen

VRIJDAG
Activiteit: Spionnen

en speurders DISCO

Data: 9, 16, 23 mei/ 6 en 13 juni

Data: vrijdag 10 mei

Tijd: 14.45-16.15 uur

Tijd & leeftijd: 18.30-19.30; 4-7 jaar

Leeftijd: 7+

Tijd & leeftijd: 20.00-21.00; 8-12 jaar

Locatie: Keukenlokaal Letterland

Locatie: Buurthuis Het Boegbeeld,Prozastraat 121

Kosten: € 15 voor 5 lessen

Kosten: € 2,00 per kind (inclusief water en gezonde discosnack)

(de laatste les mag er per deelnemend kind 1 familielid aanschuiven, wel van tevoren opgeven)

Je mag uiteraard verkleed komen, maar het hoeft
niet. Aanmelden via mail: gerritsen@deschoor.nl

