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Beste ouders,
In Zondag met Lubach werd de draak gestoken met
de uitspraak van onze premier dat onderwijs een
topprioriteit is van zijn kabinet. Aan het eind van de
uitzending werden t-shirts uitgedeeld aan
basisschoolleerlingen met de (expres fout gespelde)
uitspraak: Ik ben GEEN toprioriteit.
Woensdag zal de Omnibus dicht zijn om zo ons
kabinet te wijzen op haar belofte om van onderwijs
echt een topprioriteit te maken.
Met vriendelijke groet,
Mascha Paliama
Directeur
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Actueel:
Personeelsbericht
Juf Anne uit groep 7/8 en 8A is in blijde verwachting. Wij wensen haar een fijne zwangerschap toe.
KIDD
De komende maand is er weer heel veel te doen wat betreft cultuur. KIDD (kunst is dichterbij dan je denkt) heeft
weer superleuke programma's.
Voor alle groepen 1/2 is er op school de voorstelling “pak 'M “. Laat je meevoeren in de flitsende wereld van
PAK’M: Een heuse achtervolging met de nieuwste camouflagetechnieken, klassieke misverstanden en spannend
achter-elkaar-aange-ren op een speelvlak van 5 bij 5. Wie pakt uiteindelijk wie? En heeft hij dan wel de juiste te
pakken? En is de weg niet veel leuker dan het uiteindelijke doel?
De groepen 3 gaan op excursie naar de Bibliotheek. Leerlingen leren dat mensen in dezelfde straat op
verschillende manieren kunnen wonen. Ze kunnen een verhaal maken over de huizen en de mensen die in hun
eigen straat wonen met behulp van een theatrale opbouw.
De groepen 4 krijgen een workshop van Fiona Kelatow: zij leren de basiselementen van theater.
De groepen 5 zullen het museum Corrosia in Almere Haven bezoeken, voor de excursie: Team Frank.
Voor de groepen 6 staat ‘verhalen in de kunst’ op het programma dat gaat over zelfportretten.
De groepen 7: leerlingen maken kennis met de geschiedenis van de provincie Flevoland. Leerlingen kijken als
kunstenaars naar het landschap en zien hoe de typisch Flevolandse kenmerken ook andere kunstenaars
geïnspireerd hebben om kunstwerken te maken. Tijdens de masterclass kruipen de ze in de huid van de Hurkende
man (Land Art kunstwerk Exposure van Antony Gormley in Lelystad) en schrijven ze een monoloog die ze aan
elkaar presenteren.
Groep 8 gaat naar de voorstelling ‘En de winnaar is...’ van Bonte Hond. Een stoere en troostende voorstelling voor
iedereen die zich ooit onnodig schuldig heeft gevoeld.
Verder staat er op 1-11 en 7 -11 een bezoek aan museum Beeld en Geluid op het programma voor groepen 7 en
8. Ook hebben de groepen 5 en 6 gebouwd met bamboe op 29 oktober onder leiding van Roger Rosner.
En voor de onderbouw groepen komt er een drama docent, Janny Hofman, om ze een leuke leerzame workshop
te geven.
We hebben voor de groepen 3, 5 en 8 uw hulp hard nodig wat betreft vervoer en/ of begeleiding, houd u de
vraag van de leerkracht in de gaten, en meld u aan om een keer te rijden, opa's en oma's zijn ook welkom.
Even voorstellen vanuit de Activiteitencommissie
Mijn naam is Esther Servaas ik ben getrouwd met Jonas en de moeder van
Myrthe (13 jaar) en van Ruben (11 jaar). Myrthe is begonnen met het eerste
jaar van het VO en Ruben zit in groep 8. In het dagelijks leven hou ik mij
fulltime bezig met de boekhouding van verschillende bedrijven. Ik ben al
een aantal jaar lid van de activiteiten-commissie en de laatste 2,5 jaar als
penningmeester. Ik ben verantwoordelijk voor het factureren/incasseren
van de ouderbijdrage en het maken van de jaarlijkse begroting. De
begroting wordt besproken in de MR/AC vergaderingen en ik hou ze
tussentijds op de hoogte van de in/uitgaande geldstromen. Uiteraard help
ik ook met activiteiten zoals sportdag en nu zijn we ook druk met offertes
voor de komende schoolreisjes en het kamp van groep 8, en natuurlijk met
het komende Sinterklaas feest en kerstmis. Als activiteiten-commissie van
school zijnde ben je altijd lekker bezig, een schooljaar bestaat uiteindelijk
uit leren en ook een hoop leuke activiteiten en feestjes.
Het Wijkteam
Onze directie heeft recent nader kennis gemaakt met een wijkwerker van ons
Wijkteam. Om onze ouders/verzorgers ook te informeren over de hulp die het
Wijkteam kan bieden, komen er medewerkers van het Wijkteam zich op twee
momenten aan u voorstellen d.m.v. een bakfiets op het schoolplein van waaruit zij
u een kop koffie/thee aan zullen bieden. De bakfiets staat op 26 november op het
plein van Omnibus 1 en op 3 december op het plein van Omnibus 2 (mits het niet regent… ).
Wilt u alvast meer informatie over welke hulp/ondersteuning zij kunnen bieden, dan vindt u hieronder diverse
linkjes inzake ons Wijkteam met nadere informatie:
o Hierbij de gegevens van onze website: https://wijkteams.almere.nl/wijkteams/literatuurwijk/
o Hier kunnen mensen zich melden bij een hulpvraag: https://wijkteams.almere.nl/folders-enformulieren/aanmelden-ondersteuning-voor-volwassenen/
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Wij hebben ook een facebookpagina:
https://www.facebook.com/WijkteamLiteratuurwijk/?ref=bookmarks

Sint Maarten in Poort
Het is bijna zo ver, 11november, Sint Maarten komt live in Almere-Poort! Met zijn trouwe viervoeter staat hij om
17.00 uur bij BSO ‘de hooiberg’ aan het begin van het Cascadepark de kinderen met de ouders op te wachten.
Samen in een verlichtte optocht gaan we naar het Klokhuis. Hier wordt d.m.v. toneel en verhaal het echte
levensverhaal van Sint Maarten vertelt. Een lekkere traktatie mag dan niet ontbreken!
Nu het verhaal gezien en beleefd is, kunnen de kinderen zelf langs de deuren, om de mooie liedjes te laten horen!
Vol verwachting klopt ons hart...
Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas weer aan in Nederland met zijn pieten en
we zijn reuze benieuwd of alles met de intocht dit jaar weer goed verloopt 🙂 Wij volgen
als school dit jaar ook het Sinterklaasjournaal op de televisie.
Het Sinterklaasfeest wordt op 5 december op de Omnibus in alle groepen gevierd en
wij willen daarvoor beide locaties in Sintsfeer brengen. U bent van harte welkom om ons
te komen helpen op maandag 18 november van 13.00 tot 14.30 uur op Omnibus 1 of
Omnibus 2. U kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Helpt u ook alvast
(grote) dozen sparen om nep cadeautjes van te maken als versiering? Wij hebben er al
zin in!
de Sinterklaascommissie
Een beetje vroeg, maar…
Namens de Kerstcommissie wil ik u i.v.m. uw agenda alvast informeren dat wij dit schooljaar de kerstviering
houden in de kerk ‘Het Klankbord’ in Muziekwijk. Er zullen drie vieringen zijn en wij verdelen de leerlingen op
alfabet, opdat u als gezin bij de viering kunt zijn. De vieringen zijn op 18 december tussen 14:00 en 17:00 uur, u
ontvangt hier t.z.t. nadere informatie over. We gaan eerst nog twee andere mooie kinderfeesten vieren samen op
11 november en op 5 december.
Informatie vanuit de MR
Ouderbijdrage 2019-2020
De inning van de ouderbijdrage wordt door de MR van onze school digitaal gedaan via
'WIS Collect'. Inmiddels heeft u de eerste mail ontvangen vanuit WIS Collect voor de
ouderbijdrage voor dit schooljaar. U kunt de bijdrage betalen via een link naar Ideal en u
kunt ook evt. aangeven dat u het bedrag in twee termijnen wilt betalen. Mocht u de mail
niet in uw mailbox hebben ontvangen, controleert u dan even of hij tussen de SPAM
berichten is terechtgekomen. Indien u helemaal geen mail hebt ontvangen, geeft u dit dan alstublieft door aan
de administratie. Wellicht dat wij een verkeerd e-mailadres van u hebben en dan kunnen wij dit in onze
administratie aanpassen.
Oproep voor hulpouders: Het duurt nog even maar om zeker te zijn dat de broer/zus foto’s door kunnen gaan dit
schooljaar, doen wij nu alvast een oproep voor hulpouders die de logistiek deze middag willen bewaken en
toezicht willen houden gedurende de broer/zus foto’s op woensdag 8 april 2020. U kunt zich aanmelden bij de MR
via omni.mr@de-omnibus.nl
Hulp bij opvoeden
Ik ben Monique Nachbar, opvoedadviseur bij JGZ Almere.
Het opvoeden van kinderen is een verantwoordelijke taak. Als ouder wil je graag dat het
goed gaat met je kind en dat je je kind voldoende kan steunen. Maar opvoeden is niet
altijd makkelijk. Het is niet erg om te twijfelen, soms gevoelens van onmacht te hebben en
je als ouder af te vragen of je het wel goed doet.
Je bent niet de enige. Er is immers geen handleiding van goed ouderschap.
Je kunt daarbij denken aan vragen als:
• Mijn kind luistert slecht en is erg druk… Wat kan ik daaraan doen?
• Mijn kind is ’s nachts vaak wakker…Ik heb alles geprobeerd. Wat nu?
• Binnenkort ga ik scheiden… Hoe vertel ik het aan mijn kind?
• Mijn puber en ik hebben veel ruzie… Hoe kan ik dit veranderen?
• Mijn kind heeft zo’n verdriet over de dood van onze hond… Hoe help ik hem hier overheen?
• Maar ook als u gewoon eens van gedachten wilt wisselen over opvoeden, bent u welkom..
nieuwsbrief oecumenische basisschool voor daltononderwijs de Omnibus

3

Aanmelden kan tot één dag voor de inloop via mail: mnachbar@zorggroep-almere.nl of bij binnenkomst op de
dag van de inloop. Hieronder het schema van mijn aanwezigheid op de Omnibus t/m december:
Dinsdag 5 november
8.30 uur tot 12.30 uur
Dinsdag 12 november
8.30 uur tot 12.30 uur
Dinsdag 19 november
8.30 uur tot 12.30 uur
Dinsdag 26 november
8.30 uur tot 12.30 uur
Dinsdag 3 december
Afwezig
Dinsdag 10 december
8.30 uur tot 12.30 uur
Dinsdag 17 december
8.30 uur tot 12.30 uur

Terugblik
Groene Voetstappen
In de derde week van het schooljaar hebben de leerlingen opnieuw gewerkt met ‘groene
voetstappen’. De kinderen werden gemotiveerd om een week lang zoveel mogelijk
lopend of fietsend naar school te komen. Woonde ze ver weg? Dan mocht de auto ergens
anders geparkeerd worden en liep je het laatste stukje. Ook konden leerlingen gouden
voetstappen verdienen door bijvoorbeeld korter te douchen of een keer geen vlees te
eten, allemaal in het kader van nadenken wat je acties voor het klimaat betekenen. Bij
binnenkomst in het lokaal waren de leerlingen enthousiast en liepen naar het digibord om in te vullen hoe zij aan
kwamen. Omdat het bord open stond, keek iedereen mee en leefde het onderwerp direct in de klas. Bijkomend
voordeel was dat het om de school veiliger werd, omdat er veel minder verkeer was. De leerkrachten bespraken
met de leerlingen waarom het belangrijk is en wat de leerlingen nog meer konden doen, waarna de leerlingen
zelf ook met ideeën kwamen voor het verbeteren van het milieu.
Wij willen alle kinderen en ouders complimenteren met de enorme inzet voor dit project, maar we willen het nu
natuurlijk ook doorzetten in alle andere weken. Denk er dus aan, kom op de fiets, pak die step, parkeer de auto
iets verder weg of kom gewoon lopend naar school. Dit is beter voor het milieu en natuurlijk de veiligheid van
onze kinderen!
Kinderboekenweek : Thema dit jaar was ‘reis mee’!
In de week van 2 t/m 13 oktober is er op school extra aandacht gegeven aan leesmotivatie d.m.v. leuke
activiteiten!
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Informatieavond Leskracht
Op dinsdag 15 oktober was er een informatieavond over Leskracht waar ongeveer 30 ouders bij aanwezig waren.
Ytje en Saskia hebben verteld hoe Leskracht is opgebouwd en welke ervaringen er al mee zijn opgedaan. De
aanwezige ouders hebben zelf ervaren wat ontdekkend leren is en hoe je tot onderzoeksvragen kunt komen. Er is
uitgelegd hoe de regenboogkist en de Spectrumbox en whiteboarden “werken”.
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 zijn tijdens de afgelopen 2 studiedagen hierin begeleid door de makers/
ontwerpers van Leskracht. Dit zal een vervolg krijgen op de studiemiddag in januari.
Het thema voor de komende periode is van St Juttemis tot party. Dat betekent dat er volop aandacht wordt
gegeven aan de feesten die we in deze periode vieren. In de bovenbouw kan dit uitgebreid worden met de
verschillende wereldgodsdiensten. De leerkrachten van de groep van uw zoon of dochter zal hier in hun
klassennieuws aandacht aan besteden. Ook kunt u in de klassen de materialen bekijken.
Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’.
Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt
‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde.
De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is. In de komende weken zijn
dat de volgende thema’s:
Week 46 t/m 48 (11 t/m 29 november): Geheimhouden
Inhoud: Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of onthullen. Privacy en ontdekken wie
iemand is.
Bijbel: Jozef (Genesis 37 t/m 47)
Kort
Informatie-ochtend op maandag 2 december van 9:00 tot 10.30 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 29 november 2019
De uitnodiging voor het ouder kindgesprek ontvangt u via social schools.
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