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Beste ouders/verzorgers,
In de 2 weken vakantie die we hadden, is er op Omni 2 het nodige werk gedaan door o.a. de schilders. De
wanden die geverfd waren zijn opnieuw geschilderd, de kozijnen in school zijn erg opgeknapt en er zijn een
aantal nieuwe toiletten geplaatst. In de zomervakantie gaan ze verder met o.a. de vloer.
Ook zijn we het speellokaal aan het ontruimen/ leegmaken. Veel van de bewaarde tafels, stoelen en kasten
hebben we niet meer nodig en zullen door een andere Prisma school gebruikt gaan worden of worden
gegeven aan Voedselloket Almere.
We hebben ons gebogen over de groepsverdeling voor op beide locaties na de zomervakantie, u leest hier
verder over in schooljaar 2019-2020. U begrijpt dat de verhuizing de nodige voorbereidingen en veel overleg
kosten. Het nieuwe meubilair voor een aantal groepen zal al eind van deze maand geleverd gaan worden.
Ook nodigen we u van harte uit voor het ouder café op 28 mei a.s. Op deze avond zullen we naast de
workshop kort uitleg geven over Leskracht: de nieuwe
wereldoriëntatie methode waarmee we gaan werken
na de zomervakantie. Deze methode werkt thematisch
en leerlingen gaan in groepjes onderzoeksvragen
maken en beantwoorden. Dit vraagt een andere
manier van leren en werken waarbij we als team
getraind gaan worden.
Alles naar
Deze maand starten we met een project dat in de
Omni1 en
groepen 1 t/m 4 het thema ‘De Ruimte’ heeft, de
groepen 5 t/m 8 gaan werken over het milieu, de natuur
en duurzaamheid. In de berichten van de leerkracht zult
u hier meer informatie over lezen.
Aangezien we veel moeten verhuizen aan het einde van het schooljaar, 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 een heel fijn weekeinde toe.
Met vriendelijke groet,
Elies Kok, Directeur
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Actueel:
Personeelsbericht
Yvette en haar man zijn bevallen van een gezonde dochter: Floor. Het gaat heel goed met moeder en
dochter. Wij feliciteren hen van harte.
Het herstel van Elsemiek gaat heel langzaam. Wij zorgen voor vervanging op langere termijn.
Bericht van de MR
Samenvatting van de vergadering van 16 april 2019

Helaas is door een aanzienlijk aantal ouders de ouderbijdrage nog niet betaald.
De MR zal een belronde houden om deze mensen te vragen de ouderbijdrage alsnog
te voldoen.

De CITO’s zijn geanalyseerd en er zijn zowel stijgingen als dalingen te zien in de
resultaten. Er is op verschillende manieren een analyse gemaakt van de groepen en de
resultaten die zijn gehaald. Er wordt gekeken of er factoren zijn waardoor de resultaten zijn te verklaren.
Aan de hand van de analyses worden de verschillende manieren van ondersteuning, uitleg en
actiepunten toegepast in de groepen.
 Achter de schermen wordt alweer druk gewerkt aan de nieuwe groeps- en locatie indelingen, als ook
de op handen zijnde verhuizing en het vakantie- / studiedagenrooster. Als de definitieve indelingen en
roosters bekend zijn, dan wordt u hier uiteraard van op de hoogte gesteld.
 Van de management rapportage die begin van het schooljaar is opgesteld is een evaluatie gemaakt.
Deze evaluatie is besproken in de MR.
Notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar en kunnen indien gewenst worden opgevraagd via
mr@de-omnibus.nl .
Schooljaar 2019-2020
Na de zomervakantie zijn al onze groepen verdeeld over Omni 1 ( J.J. Slauerhoffstraat) en Omni 2 (Betje
Wolffstraat). In overleg met het team en de MR is gekozen voor de volgende verdeling:
Omni 1 - 2 groepen 1/2, groep 2/3, de Praatbus en de groepen 3, 7 en 8.
Omni 2 - 2 groepen ½ en de groepen 4, 5 en 6.
Omni 4 en Omnibij komen te vervallen.
We hebben inmiddels ook de klassenverdeling gemaakt:
4 groepen 1/2
1 groep 2/3
3 groepen 3
3 groepen 4
2 groepen 5
1 groep 5/6
2 groepen 6
2 groepen 7
1 groep 7/8
2 groepen 8
We hebben hierbij rekening gehouden dat de leerlingen evenwichtig verdeeld zijn. De komende periode
gaan we kijken welke leerlingen in welke groepen geplaatst gaan worden.
Op Omni 2 zullen we in alle groepen starten met nieuw meubilair dat eind mei geleverd zal worden. Dat
betekent dat de huidge groepen 4 en 2 kleutergroepen vanaf eind mei nieuw meubilair krijgen.
Moederdagcadeau: workshopavond ‘samenwerken en sociale vaardigheden’
Graag nodigen wij u voor 28 mei a.s. uit voor een gecombineerde bijeenkomst. Vanaf 19.30
uur nemen we u graag mee naar onze nieuwe methode voor Wereld Oriëntatie ‘Leskracht’
en aansluitend bieden wij u als moederdagcadeau de workshop ‘samenwerken en sociale
vaardigheden’ aan. U kunt zich voor deze workshop aanmelden via de intekenlijst die
maandag 13 mei a.s. met u gedeeld zal worden via Social Schools.
De periode waarin kinderen opgroeien is de meest intensieve periode van je leven. Wanneer er dan ook nog
veel ruzie is tussen broertjes/zusjes en/of vrienden, dan is het als ouder/verzorger nog eens extra intensief en
soms ronduit moeilijk.
Graag bieden wij als school u een moederdagcadeau aan en wij organiseren daarom, in samenwerking met
Monique Nachbar van JGZ Almere, een ouder workshop om u als ouder te helpen kinderen beter te leren
samenwerken en zo betere sociale vaardigheden aan te leren. Het doel is om geen/minder strijd te hebben
tussen broertjes/zusjes/vrienden. De workshop vindt plaats op Omnibus 1 en wij starten om 19:30 uur met een
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presentatie over ‘Ontdekkend leren’, onze nieuwe methode voor Wereld Oriëntatie. Via Social Schools zullen
wij u op maandag 13 mei uitnodigen om in te tekenen voor deelname aan deze workshop.
IJsjes trakteren op school
Nu het weer mooi weer wordt, zijn ijsjes een geliefde traktatie op verjaardagen. Helaas hebben wij op school
slechts 1 zeer klein vriesvakje in een tafelkoelkast en hier liggen onze coldpacks in, die wij gebruiken na evt.
valpartijen. Indien u uw kind ijsjes wilt laten trakteren, dan vragen wij u om deze op school langs te brengen op
het moment van trakteren, want wij hebben simpelweg geen vriezers op school om de ijsjes in te bewaren.
Kinderfietsen in de stalling
Op Omnibus 1 merken wij steeds vaker dat ook leerlingen hun fiets in de overdekte stalling plaatsen. Uiteraard
begrijpen wij dat leerlingen bij slecht weer hun fiets ook graag onder een afdak willen stallen, maar de
overdekte stalling is helaas echt alleen bestemd voor de fietsen van de leerkrachten.
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.
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 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
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Pasen
De paasviering was dit jaar weer geslaagd.
Het begon allemaal met het versieren van de Palmpaasstokken. Een aantal groepen heeft
dit samen met de maatjesklas gedaan. Dat was heel leuk om het weer zo te doen! De
kleutergroepen hebben een rondje om de school gelopen. De groepen 3 en 4 zijn bij de
Archipel langs geweest om met hun mooie palmpaasstokken daar een rondje te lopen.
Tijdens het lopen met de palmpaasstokken zongen
de kinderen de aangeleerde liedjes. In de dagen
naar Pasen toe hebben de kinderen het
paasverhaal gehoord en liedjes gezongen. Bij het
paasontbijt was er weer heel veel lekkers te eten,
de kinderen vonden het heel gezellig om samen te
eten. Na het ontbijt vierden we met verschillende
groepen de paasviering. Tijdens de viering stond de opstanding van
Jezus centraal. Elke groep had de verantwoordelijkheid om een deel
van de viering voor te bereiden. Dat was heel mooi omdat op die
manier de kinderen betrokken waren bij en een rol hadden in de
viering.
Trefwoord
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 10 mei): Weglopen
Inhoud: Over weglopen voor je taak en over je
verantwoordelijkheid nemen.
Bijbel: Jona’s opdracht (Jona).
Week 20 en 21 (13 mei t/m 24 mei): Doen
Inhoud: Over denken en doen, over maken en breken, over
daadkracht en zwakte.
Bijbel: De daden van Simson (Rechters 13 t/m 16).
Week 22 en 23 (27 mei t/m 7 juni): Aanwakkeren
Inhoud: Over aarzelen, doorpakken en enthousiasme, over
bemoediging en inspiratie.
Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2).
Kort
 Informatie-ochtend op maandag 7 juni van 9:00 tot 10.30 uur
 De volgende nieuwsbrief komt uit op 14 juni 2019

----
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