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1e Advent
Sinterklaas
13:00-14:30 Kerst versiermoment
2e Advent
3e Advent
Kerstviering in Het Klankbord
Studiemiddag, v.a. 12:00 uur VRIJ
4e Advent
KERSTVAKANTIE
1e schooldag in 2020
Studiemiddag, v.a. 12:00 uur VRIJ
Studiemiddag, v.a. 12:00 uur VRIJ

Beste ouders,
Nog een paar dagen en dan is de laatste maand van ons kalenderjaar weer aangebroken. December is een
donkere maand, maar er zijn dagen die in deze maand gezelligheid en licht in ieders leven kunnen brengen.
Komende week vieren we op school het sinterklaasfeest en kort daarna wordt de hele school weer in kerstsfeer
omgetoverd. Mooi om te zien hoe ouders samen de handen in één slaan om onze school voor de kinderen
gezellig te maken. Dank aan allen die hieraan bij kunnen dragen.
In deze komende donkere maanden wil ik u allen vragen om goed naar
elkaar uit te kijken. Ook rondom onze twee schoolgebouwen. Vooral op
de donkere, natte dagen zien wij dat veel kinderen met de auto naar
school worden gebracht en vaak vlakbij school uit de auto stappen. Het
vele verkeer en de stilstaande auto’s rondom de twee schoolgebouwen
kunnen voor onveilige situaties zorgen. Wilt u voor de veiligheid van alle
kinderen de auto op een veilige plek parkeren zodat ieder kind veilig van
en naar school kan.
De directie en de verkeerscommissie zullen opnieuw in gesprek gaan met
de gemeente, de wijkagent en de wijkregisseur om de verkeerssituaties
rondom de schoolgebouwen aan de kaak te stellen.
Samen kunnen wij zorgen voor een veilige situatie. Doet u ook mee?
Met vriendelijke groet,
Mascha Paliama
Directeur
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Instroomgroep
Op maandag 13 januari zullen we op omnibus 1onze nieuwe groep 1 opstarten; de instroomgroep.
Dit is de groep voor onze nieuwe vierjarigen leerlingen vanaf januari.
Kerstviering 2019
Dit jaar is onze kerstviering op woensdag 18 december in de kerk ‘het Klankbord’ aan de Pianoweg 117 in
Muziekwijk (achter het treinstation).
De Kerstcommissie heeft een verdeling gemaakt voor drie vieringen (de eerste viering is om 14:00 uur) op basis
van achternaam, opdat gezinnen gezamenlijk naar de viering kunnen komen. Per gezin mogen er max. twee
volwassenen mee. Omdat er (op last van de brandweer) een maximum geldt voor het aantal personen in de
kerk, kunnen wij helaas niet meer volwassenen per gezin toelaten.
In de aanloop naar Kerst staan wij traditiegetrouw ook stil bij mensen om ons heen, voor wie een feestje vieren
niet zo vanzelfsprekend is en voor dit schooljaar hebben wij ‘Stichting Jarige Job’ als goed doel gekozen.
Via Social Schools ontvangt u op 6 december de ouderbrief van de Kerstcommissie met de nadere details
over de kerstviering en het gekozen goede doel. Wilt u alvast kijken wat Stichting Jarige Job precies doet, dan
kunt u hier alvast een kijkje nemen: https://www.stichtingjarigejob.nl/
Op vrijdagmiddag 6 december willen wij beide locaties van 13.00 uur tot 14.30 uur gaan versieren voor de
kerstperiode. U bent van harte welkom om ons te komen helpen! U kunt zich hiervoor aanmelden via het
inschrijfformulier dat vanaf maandag 2 december bij de klassen hangt.
Omniplus
Elke vrijdag is er voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben Omniplus. Per leerjaar worden de leerlingen
een uur uit de klas gehaald om op een andere manier te denken, creatief bezig te zijn of te (leren)
onderzoeken.
In groep 4 zijn de leerlingen aan de slag gegaan met het stap voor stap
ontwerpen van een camping. Hierbij begonnen de kinderen met het
bedenken van wat er allemaal op een camping staat en hoe dit er uit zou
zien. Dit gingen ze laten zien op een plattegrond. Daarna moest er voor het
restaurant een menukaart komen. Wat moet hier allemaal op? Hoe duur is
het? Wat is de naam van het restaurant? Tot slot gingen de leerlingen aan
de slag met het animatieprogramma. Nadat we besproken hadden wat dit
was, gingen de kinderen bedenken wat er allemaal gedaan kon worden.
Tijdens de laatste ‘bijeenkomst’ hebben we tijdens een soort ‘camping-markt’ gehouden en mochten de
leerlingen aan elkaar de campings laten zien. De komende periode gaan we aan de slag met de B-bots.
In groep 5 en 6 hebben de leerlingen nagedacht over hoe het in de toekomst zou zijn.
Hoe zouden bepaalde dingen er uit zien? Waar moet een voorwerp in de toekomst
aan voldoen? Hoe was het vroeger en hoe is het nu (bijvoorbeeld met de mobiele
telefoons)? Naast het nadenken en hier een ontwerp van maken was de laatste
opdracht om het op een creatieve manier vorm te geven en hier een reflectieverslag
van te maken. Dit door vragen te beantwoorden over het proces. Hoe is het gegaan?
Waarom is het gelukt, of juist niet? Wat zou je de volgende keer anders doen?
De leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn aan de slag gegaan
met de First Lego League. Dit is een wedstrijd die gehouden
wordt voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, voor zowel basisscholen als middelbare scholen.
De wedstrijd bestaat uit 3 onderdelen:
Het ontwerpen van een robot van Lego Mindstorms
Het uitvoeren van missies met de robot (door deze te programmeren)
Het onderzoeken en uitwerken van een plan om de stad (of de omgeving)
duurzamer te maken
Op de wedstrijddag, 14 december, zullen de leerlingen de missies uitvoeren, de robot
presenteren en het onderzoek presenteren aan de jury.
Verlofregels ‘Wet op de Leerplicht’
De gemeente Almere heeft een brochure op de site staan, met informatie voor ouders over de regels
aangaande ‘Extra en bijzonder verlof’. Deze brochure kunt u via deze link inzien:
https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/leren/broch_extra_verlof_ouders_2012.pdf
Indien u bijzonder verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren), dan kunt u een verlofformulier op Omnibus 1
afhalen bij de administratie, op Omnibus 2 afhalen uit het formulierenrek bij de hoofdingang of downloaden
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van onze website onder het kopje ‘Downloads – Formulieren – Verlofformulier: https://de-omnibus.nl/wpcontent/uploads/2017/01/Aanvraagformulier_voor_vakantie_en_verlof.pdf
Absenties via Social Schools
Invullen van de gegevens
Bij het melden van een absentie ben je verplicht een aantal zaken in te vullen:
 naam van jouw kind
 de reden van afwezigheid (deze worden door de school opgesteld maar zijn vaak ziekte, te laat,
doktersbezoek, tandarts etc.)
 start absentie > datum/tijd
 einde absentie > datum/tijd (afhankelijk van de reden ben je verplicht ook een eindtijd in te geven, bij
ziekte is dat soms moeilijk in te schatten en mag je vaak de eindtijd openlaten)
 of het een hele dag betreft (vooral bij afwezigheid wegens ziekte)
Wijzigen of verwijderen van mijn absentiemelding; mijn kind beter melden
Het wijzigen van absentiemeldingen is mogelijk, bijvoorbeeld als doktersbezoek veranderd is, je kind langer ziek
dan verwacht is, je een fout maakt bij de invoer etc. Er gelden echter wel een aantal spelregels:
 verwijderen van een melding kan alleen als de absentie nog niet gestart is > neem contact op met de
administratie op school als deze toch moet komen te vervallen, zij kunnen dit wel doen
 aanpassen van de reden van absentie kan alleen als de absentie nog niet gestart is
 wijzigen van de begintijd kan alleen als de absentie nog niet gestart is
 wijzigen van de eindtijd kan alleen als de absentie nog niet is afgelopen
Voor het beter melden van een kind is het dus eenvoudig mogelijk om de eindtijd of aan te passen (hij is
bijvoorbeeld toch eerder beter dan eerder ingeschat) of om de opengelaten eindtijd (op het moment van
melden was geen goede inschatting te maken) in te vullen.
Nieuwe Leerlingenraad
De leerlingenraad zal zich in een volgende nieuwsbrief nader aan u voorstellen, maar hieronder
kunt u alvast zien wie er zitting nemen in de raad:
Beryl uit groep 8A
Enisa uit groep 8B
Ruben uit groep 7/8C
Marc uit groep 7A

Ellen uit groep 7B
Lucas uit groep 5/6C
Lieke uit groep 6A
Tinmy uit groep 6B

Oproep voor hulp broer/zus foto’s
In de jaarplanning van de omnibus staat op woensdagmiddag 8 april 2020 de schoolfotograaf gepland voor
de broer/zus foto. Helaas is in de voorgaande jaren gebleken dat de medewerkers van de Omnibus veel tijd
kwijt zijn aan het toezicht houden bij de wachtende kinderen. Graag willen we daarom enkele hulpouders
vragen om deze taak op zich te nemen. Als er zich geen hulpouders aanmelden dan kunnen de broer/zus
foto's helaas niet doorgaan.
Opgeven kan voor 1 januari via omni.mr@de-omnibus.nl.
MR Omnibus
Oproep DE zegels en bedankje
We hebben inmiddels twee serviesjes kunnen aanschaffen met de ontvangen zegels via ouder(s) en/of
verzorger(s) en collega’s. Onze dank is groot!
Maar dit is helaas nog niet voldoende om voor alle groepen een serviesje te kopen. We kunnen nog zeker 8000
zegels gebruiken voor een derde serviesje. We hopen dat u nog even door wilt sparen voor en met ons. De
verzamelpotten staan nog steeds bij de keukens.

Terugblik:
Techniekpodium en Beeld en Geluid Museum
Het was heel leuk en leerzaam. Vooral het Beeld en Geluid Museum! Bij de techniek ochtend moest je o.a. een
kluis kraken, dat vond ik zelf het leukste. Bij het Beeld en Geluid mocht je zelf rondlopen en met een ring
scannen en dan kwam er één opdracht die je moest doen. Ik vond het leukste dat je het Jeugdjournaal
mocht presenteren. Je kon nog veel meer leuke dingen doen. Dit was het dan.
Met vriendelijke groet
Faben 7/8C
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Sport- en beweeglessen van het AKT
Doet uw kind al mee aan de gratis naschoolse lessen van Almere Kenniscentrum Talent (AKT)? Op elf locaties
in Almere kunnen kinderen uit groep 1 t/m 8 onder begeleiding van ervaren gymleerkrachten van ASG en
Prisma extra bewegen en sporten. Het AKT biedt vijf verschillende lessen. Twee hiervan zijn
voor alle kinderen toegankelijk: Gym+ en Sport+. Voor de andere drie lessen, KidsXtra,
SportXtra en ASM Academie, worden kinderen persoonlijk uitgenodigd door hun
gymleerkracht. Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor KidsXtra, SportXtra of ASM
Academie, maar heeft uw kind (nog) geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op
met de gymleerkracht. Wilt u meer informatie over de inhoud van de lessen en bent u
benieuwd hoe dit er in de praktijk uit ziet? Bekijk dan het AKT filmpje: https://youtu.be/eSreNKqc1n8
De locaties, data en inschrijfmogelijkheden vindt u op www.sportiefalmere.nl.
Vanuit de MR
Samenvatting van de vergadering van 13 november 2019

De begroting van de ouderbijdrage is opgesteld door de AC en besproken in de
MR. Er is voor een behoorlijk aantal kinderen nog geen ouderbijdrage overgemaakt.
De school heeft dit geld wel nodig om bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerst en het
schoolreisje mee te bekostigen. In december gaat er een herinnering uit naar de
ouders die nog niet hebben betaald.
 Het schoolplein op Omnibus 2 wordt langzaam maar zeker steeds mooier. De school is in overleg met
de gemeente en er is al het een en ander gerealiseerd. De wens is om zowel op het schoolplein van
Omnibus 1 als Omnibus 2 meer groen ter creëren.
 Er is gesproken over ouderparticipatie op de Omnibus. Eigenlijk zijn er 2 soorten ouderparticipatie:
deelname van ouders aan bijvoorbeeld ouderavonden en ouders die helpen in de groepen. Het
laatste verschilt per groep.
Door de komst van Social Schools zijn ouders goed op de hoogte van het reilen en zeilen in de school.
Aan informatieve ouderavonden lijkt momenteel minder behoefte te zijn, behalve als het een
onderwerp betreft wat de leerlingen echt aan gaat. Deze informatie is nuttig voor de school i.v.m. de
organisatie van toekomstige activiteiten en avonden voor ouders.
De MR is verder bezig met het onderzoeken van een aantal lopende zaken en het ontwikkelen van de beste
manier van vergaderen en er wordt nagedacht over welke zaken er dit schooljaar nog op de agenda
(moeten) komen
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..
Van de Kerst- tot de Zomervakantie ben ik elke dinsdagochtend aanwezig op Omnibus 1. Aanmelden voor
een afspraak kan tot één dag van tevoren via mail: mnachbar@zorggroep-almere.nl. Hieronder het schema
van mijn aanwezigheid op de Omnibus t/m december:
Dinsdag 3 december
Afwezig
Dinsdag 10 december
8.30 uur tot 12.30 uur
Dinsdag 17 december
8.30 uur tot 12.30 uur
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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 49 t/m 51 (2 t/m 20 december): Geloven
Inhoud: Geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in mensen, geloven in
God, geloven in vrede.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2).
Week 2 t/m 4 (6 t/m 24 januari): Gelukwensen
Inhoud: Gelukwensen, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en
een gelukkige wereld.
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); De beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 2023); De bruiloft (Lucas 14, 15-22) Genezing van de zoon van de weduwe
(Lucas 7, 11-17); De bloemen in het veld (Matteüs 6, 25-34).

Kort
Informatie-ochtend op maandag 2 december en vrijdag 10 januari van 9:00 tot 10.30 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 10 januari 2020
Wat wil jij doen in Het Klokhuis? Iedereen kent Het Klokhuis wel, dat markante roze gebouw in het
Cascadepark in Almere Poort. Dit is een mooie ontmoetingsplek in de wijk. De komende maanden willen
we kijken of Het Klokhuis meer gebruikt kan gaan worden voor nieuwe activiteiten voor en door de buurt.
Wil jij Het Klokhuis één of meerdere keren gebruiken voor een leuk initiatief voor en door Poort? Neem dan
contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken: info@stadennatuur.nl of 036-5475050.
---------------------------------------

__________________________________________________________________________________
De flyer van ‘Kerstbomen versieren in het KAF’:
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