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Vaderdag
Kamp groepen 8
Groep 8 leerlingen vrij
Juf Marjolein en Jasper trouwen
Afsluiting projectweken
Musical groep 8A
08:30-09:30 Wen carrousel
Musical groep 8B
Musical groep 7/8C
11:00 uitzwaaien groep 8
Extra vrije dag voor alle kinderen

Beste ouders/verzorgers,
Na een lang Pinksterweekend hebben we dinsdag een studiedag met het hele team gehad. We hebben het
afgelopen jaar geëvalueerd en ook de nieuwe missie en visie van de school bepaalt. Hier zijn we afgelopen
jaar regelmatig als team, MR en leerlingen mee bezig geweest. Dit staat o.a. beschreven in ons schoolplan
voor de komende 4 jaar. Ook hebben we de jaarplanning grotendeels vast kunnen stellen en met welke
ontwikkelingen we verder gaan. De dag hebben we afgesloten met bowlen en samen eten!
Volgend schooljaar starten we met een andere, uitdagender en onderzoek matiger methodiek voor
wereldoriëntatie Leskracht. Dit vraagt andere vaardigheden van ons als leerkrachten en van de leerlingen. We
zullen in oktober een workshopavond hierover organiseren.
Een aantal collega’s van ons heeft een andere baan gevonden. Dit betekende voor ons een zoektocht om
de formatie weer rond te krijgen. We hebben nieuwe collega’s kunnen benoemen voor de vacatures van
leerkracht. Op dit moment zijn we bezig met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur.
De komende weken wordt er getoetst, rapporten geschreven, op kamp gegaan, musicals geoefend en
uitgevoerd en zijn we bezig met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar en de verhuizing.
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

Actueel:
Personeelsbericht
Op vrijdag 21 juni zal Marjolein de Mik (groep 4) gaan trouwen met “haar” Jasper. De kinderen van haar klas
mogen het feest meevieren, want het bruidspaar zal ‘s morgens naar de Omnibus komen. We wensen
Marjolein en Jasper een gezellige dag toe en alle goeds voor de toekomst samen.
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Een aantal leerkrachten neemt afscheid van de Omnibus. Simone de Bruin en Krista van Teeseling hebben
beide een baan gevonden in het VSO bij Nautilus. Jacqueline Andringa gaat het team van de
Columbusschool versterken en Yvette Westland* heeft besloten om na haar bevallingsverlof even niet te
werken en voor haar gezin te zorgen.
Volgend schooljaar zullen onze LIO’ers allen een baan bij de Omnibus krijgen en Maryke Herweijer komt het
team van de Omnibus versterken. We zijn erg blij met deze collega's en het feit dat we voor elke groep een
leerkracht hebben gevonden.
Het herstel van Elsemieke vraagt nog meer tijd.
*Beste ouder(s) en kind(eren) van de Omnibus,
Zoals u kunt lezen ben ik volgend schooljaar geen juf meer op de Omnibus. Na 16 prachtige jaren in de
groepen 1/2 en 3 ga ik genieten van mijn gezin. Ik wil iedereen bedanken voor de leerzame, gezellige tijd. Alle
kinderen wens ik alle goeds voor de toekomst.
Liefs, juf Yvette
Bericht van de MR
Samenvatting van de vergadering van 28 mei 2019

Met het vertrek van Elies Kok als directeur is gestart met een procedure voor het
vinden van een nieuwe geschikte directeur. In de commissie nemen namens de
ouders en leerkrachten twee personen uit de MR plaats.

De directie is op dit moment druk bezig met de formatie voor het nieuwe
schooljaar. Het is lastig, maar het ziet er naar uit dat er voor elke groep een leerkracht



is gevonden.
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de groepssamenstellingen en o.a. het rooster met
vakantie- en vrije dagen voor het nieuwe schooljaar. Zo snel als e.e.a. bekend is zal dit naar ouders
worden gecommuniceerd.
Door het vertrek van Bianca Gorter en Remco Koops uit de MR kwamen 2 plaatsen vrij in de MR met
ingang van het nieuwe schooljaar. We zijn verheugd te kunnen melden dat wij 2 ouders bereid hebben
gevonden plaats te nemen in de MR vanaf het volgende schooljaar; Anne van Gelder (moeder van
Nora van Gelder uit 4A) en Bert Zwerver (vader Sophie-Joy uit 1/2B). Zij zullen zich in een later stadium in
de Nieuwsbrief aan u voorstellen.

Notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar en kunnen indien gewenst worden opgevraagd via
mr@de-omnibus.nl .
Vakantierooster 2019-2020
September 2019
Oktober 2019
December 2019
Januari 2020
Februari 2020

April 2020

Mei 2020
Juni 2020
Juli 2020

5 september
13 september
14 oktober
21 t/m 25 oktober
20 december
23 dec. t/m 5 jan. 2020
13 januari
20 januari
6 en 7 februari
14 februari
17 t/m 21 februari
24 februari
10 en 13 april
14 april
27 april t/m 8 mei
21 mei
1 juni
5 juni
3 juli
6 juli t/m 14 augustus

Studiemiddag vanaf 12:00
Studiedag
Studiedag
Herfstvakantie
Studiemiddag vanaf 12:00 uur
Kerstvakantie
Studiemiddag vanaf 12:00
Studiemiddag vanaf 12:00
Studie 2-daagse
Studiemiddag vanaf 12:00
Voorjaarsvakantie
Studiedag (aansl. op vakantie)
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Studiedagen
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Studiedag
Studiemiddag vanaf 12:00
Zomervakantie
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Groepsverdeling 2019-2020
Wij hopen u hier uiterlijk over twee weken meer over te kunnen vertellen.
Nieuw meubilair groepen 1-2 en 4
De groepen 1/2A, 1/2B en de groepen 4 hebben op woensdag 29 mei nieuw meubilair gekregen. Na eerst
alles te hebben ingepakt, mochten de collega’s na de sportdag hun lokalen met hulp van velen weer
inrichten. Deze groepen zullen na de zomervakantie naar Omnibus 2 verhuizen. Waarom een levering
gedurende het schooljaar? We wilden de spanning van afgelopen laatste vakantieweek over het wel of niet
op tijd leveren van het meubilair niet nog eens meemaken. Dus vandaar de levering gedurende dit schooljaar.
Na de zomervakantie heeft Omnibus 2 volledig nieuw meubilair. Omnibus 1 zal daarna in fasen nieuw
meubilair krijgen. De kinderen zagen de nieuwe inrichting van hun lokalen op maandag 3 juni. Wat waren ze
verrast en blij. De lokalen zien er fris en licht uit.
Omgaan met nieuw meubilair
Begin dit schooljaar hebben de groepen 5 en 6 nieuw meubilair gekregen op Omnibus 2 en zijn er ook zgn.
‘Learn-ins’ (huisjes met treinbanken) gekomen op alle locaties. Helaas is gebleken dat niet alle leerlingen
voorzichtig om kunnen gaan met het nieuwe meubilair. De kroon werd gespannen op Omnibus 4, alwaar de
zitbanken van de Learn-In binnen een week waren ondergeklad met schunnige teksten en waar na twee
weken een snee in de bekleding is gemaakt. Om te voorkomen dat de gehele vulling uit de bank werd
getrokken, hebben wij besloten om op alle locaties de zachte kunstlederen bekleding te laten vervangen door
houten zitdelen in de hoop dat de banken hierdoor de komende 20-jaar goed zullen doorstaan.
Wij willen u als ouders/verzorgers vragen om met uw kind(eren) te bespreken dat zij ‘normaal’ moeten
omgaan met het schoolmeubilair, opdat zij en leerlingen na hen er de komende 20 jaar van kunnen genieten.
Namens de school heel erg bedankt!
Project afsluiting 26 juni
Als u Omni 1 binnenloopt dan ziet u dat er hard gewerkt en geleerd wordt
over de Ruimte. Mooi om te zien hoe dit thema de kinderen van groep
1t/m 4 aanspreekt!
De groepen 5 t/m 8 zijn bezig met de natuur: de ene klas over de jungle,
een andere groep over de kleine diertjes in de buurt en andere leerlingen
zijn bezig met duurzaamheid.
U bent uitgenodigd om op woensdag 26 juni te komen kijken in de
klassen (nadere info krijgt u via Social schools), we verawachten veel
ouders!
Uitslag IEP
We zijn erg blij u te kunnen vertellen dat de uitslag van de eindtoets wederom boven de inspectienorm ligt!
We hebben een score van 80,1 behaald; de inspectienorm voor onze scholengroep ligt op 79,4.
De Vakantiebieb
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb. Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de
zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van
het AVI-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede
selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de
Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van
de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen
beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.
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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 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
Schoolreis groep 5 t/m 7 naar Drievliet
Het was een super leuk avontuur. Want er was voor iedereen wat leuks te doen.
Bijvoorbeeld Formule X, het nadeel is dat er een hele lange rij was van een uur en een kwartier.
Er is ook een 5D film, het was wel jammer dat het in het Engels gesproken was.
We vonden het wel fijn dat je in groepjes door het park liep, want dan liep niemand alleen.
Het was heel gezellig en een leuk schoolreisje. Veder was alles goed geregeld.
Groetjes, Chelsea en Ellen uit 6B
Sportdag gr 1 t/m 4
Wat hebben we een mazzel gehad met het weer!
De kleuters hebben onder begeleiding van veel hulpouders een heleboel spelletjes gedaan. De groepen
waren verdeeld over twee velden. Een rood en blauwveld. Aan een waslijn hingen een heleboel kaarten. De
kinderen konden telkens met hun groepje een kaart pakken waarop een nummer stond en uitleg van het spel.
Vol enthousiasme gingen de kinderen aan de gang. Halverwege de ochtend even pauze. De kinderen kregen
iets te drinken en een koek. Om 11 uur werden ze weer opgehaald en gingen ze voldaan, trots op hun
diploma, met rode wangen weer naar huis.
De groepen 3 en 4 hebben op twee andere velden in een circuit verschillende spelen gedaan. Gelukkig
waren hier ook veel hulpouders. Meester Tobias verzorgde het programma. De kinderen speelden erg fanatiek
de spelen. Ook zij gingen moe maar voldaan om half 12 naar huis.
Enkele leerlingen van groep 3A zijn door juf Marry geïnterviewd:
- Ik vond tik tak BOEM het leukste spel van de sportdag. Als je de bal vast had en het was BOEM, dan
was je af. We mochten allemaal een keer in het midden staan en dan BOEM zeggen. Dunja
- Touwtje trekken vond ik het allerleukste om te doen. We hebben allemaal een keer gewonnen! Yatong
- Ik vond touwtje trekken ook het leukste om te doen. Ik heb met juf Marry ook nog een wedstrijdje
hardlopen gedaan. En ik had gewonnen! Oké. juf Marry had gewonnen. 😃Jens
Een schriftelijke reactie van enkele leerlingen uit groep 4B. Knap van ze!!
De sportdag was heel, heel, heel leuk. Er waren hele, leuke spellen bij. Favoriete spellen waren touwtrekken,
wie scoort is keep, knotshokky. Er waren hele, lieve kinderen en groepjes. En mijn moeder (Mahi 36 jaar) zat in
mijn groepje. Nathanael.
Sportdag was leuk want de spelletjes waren wel leuk. Er waren leuke kinderen en het was gezellig. En mijn
favoriet was touwtrekken en er zaten mijn papa en ik bij elkaar in het groepje. Met de spelletjes ging het wel
goed en het was warm op woensdag. Maar het was niet erg, het was 21 graden en die ga ik niet meer
vergeten nooit meer. 2019 op woensdag en vier dagen vrij op de kemping en op maandag weer naar school
en het ging een beetje goed want ik heb me pijn gedaan maar mijn korstje is er al af en ze hebben goed hun
best gedaan maar de tijd ging snel maar ok.
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Het was 2 of 3 uur sport mar 3 of 2 is ook wel goed en mijn papa hielden het wel vol maar een beetje en toen
was sportdag afgelopen. Niels
Groep 6A naar de Kemphaan
Na het kruidenboter en thee maken kregen we twee krijtjes van de meester. Een blauwe voor de boom die
moet blijven en een oranje die weg moet. De oranje kan weggaan als hij de blauwe boom blokkeert of als hij
de weg van de voetgangers blokkeert. Het ligt eraan wat de situatie is. Als ze er een tafel van willen maken
kiezen ze de beste en die krijgt een oranje stip de andere (die mooi is voorde natuur) krijgt blauw. De meester
bracht ons naar twee bomen die elkaar blokkeren hij vroeg welke boom oranje en welke boom blauw moest
zijnen waarom. Marc vond de rechter boom mooier omdat: “de rechter boom rechter was en de andere
boom (de linker) blokkeerde veel andere bomen. De linker was wel groter daarom vond Marc dat de rechter
nog moest groeien. Maar Jylana vond juist de linker boom mooier, want die vindt zij levendiger en mooier en
hij had meer vorm en daarom kunnen er meer nestjes in gebouwd worden en zo kwamen er dus meer dieren
en er waren ook meer takken in die boom.
Door Jylana en Marc
Kruiden
We hebben brandnetels geplukt en madeliefjes, weegbree, paardenbloemen die hebben we fijngesneden.
Vervolgens hebben we in een bakje met boter geprakt.
Mae, 10 jaar
We hebben thee gemaakt. Met dennenboom smaak. Ik vond het niet lekker. Het was eigenlijk gewoon warm
water met een takje erin. Maar verder was het superleuk!
Tim, 10 jaar
We kregen een groepje voor gewezen. Ik keek er eerlijk gezegd een beetje tegen op, maar dat is eigenlijk
helemaal niet nodig geweest. Ik vond het leukste om kruidenboter te maken. De thee vond ik een 3 maar
ondanks dat geef ik dit uitje een 9.
Mila, 10 jaar
Bevers
Wij gingen met de hele klas 6A naar de kemphaan. We kregen info over de bevers ze komen uit Duitsland.
Toen kwamen ze naar Nederland en dat vonden de bevers heel leuk en gingen ze naar Flevoland toe. En toen
lieten de gidsen een boom zien die is geknaagd wat bevers deden opgegeven moment werden we allemaal
een moe van het lopen. Voor de rest vonden we het wel leuk. Het leukste vonden we dat we een geknaagde
boom konden zien waar de bevers aan hebben geknaagd. Het was een mooi gebied maar soms werd het
een beetje saai. Raadden we je het aan om daarnaartoe gaan.
Vriendelijke groeten van Lindo, Mike, Carlijn en natuurlijk ook 6A
Hut bouwen
hoi we hebben een hut gemaakt bij de kemphaan. Miko had de keuken en de wc gemaakt en de
woonkamer het probleem was dat de takken niet recht op stonden en we gingen super lang zoeken naar een
goede boom voor onze hut na tien minuten hadden we er een ik was de genen die de taken naar de andere
kinderen bracht oh ik was iets vergeten iemand had tegen mij gezegd waar alles moet staan. Dit is het einde
Korfbal
De leerlingen van groep 5 en 6 van de Omnibus hebben meegedaan het scholen korfbaltoernooi en hebben
de derde plaats veroverd! Zij hebben hiermee een hele mooie beker verdiend!
KIDD voor groepen 3 en 4
Dit was de KIDD activiteit afgelopen week. Er kwam een kunstbudget vrij voor school en de kinderen hebben
onder begeleiding met elkaar een boot gemaakt van afval. De boten zijn live te bezichtigen op Omnibus 1.
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Trefwoord
 Onderscheiden (week 24 t/m 26)
Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid
en jezelf blijven (Daniël 1); Daniël zegt ‘nee’ (Daniël 1).
 Reizen (week 27 t/m 29)
Inhoud: Dwalen of reizen. Zwerven of op pad zijn een missie (Handelingen 9, 19);
 Slotweek (week 27/28/29)
Inhoud: Afsluiting van het schooljaar. Ga op weg en goede reis (Matteüs 28,
16-20).
Wat je moet onthouden… (Brief aan de Romeinen).
Kort
 Laatste Informatie-ochtend van dit schooljaar is op maandag 1 juli van 9:00 tot 10.30 uur
 De volgende nieuwsbrief (en laatste van dit schooljaar) komt uit op 10 juli 2019

----
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