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Rapportgesprek tot 18:00 uur

Beste ouders,
De afgelopen weken hebben wij als team tijdens de studiedagen ons verder ontwikkeld binnen Leskracht,
onze nieuwe methodiek voor wereldoriëntatie. U hebt vast via uw kind of via de leerkracht gehoord dat wij
werken over ‘duurzaamheid’. Dit past ook mooi binnen de gezamenlijke actie van Stichting Prisma en de
gemeente Almere m.b.t. gescheiden afval inzameling. Ook zijn de leerlingen van de groepen 7 naar het KAF
geweest voor een KIDD activiteit over duurzaamheid. De leerlingen van de groepen 6 hebben een concert
van het AJSO bijgewoond in het KAF. Mooi om te zien hoe de kinderen van deze activiteiten leren en
genieten.
In de afgelopen weken zijn er weer toetsen afgenomen en adviezen aan leerlingen van de groepen 8
gegeven. Het is fijn om de ontwikkeling van uw kind(eren) met u en uw kind te kunnen bespreken en samen
nieuwe doelen te stellen.
Namens het gehele team wensen wij u een hele fijne vakantie toe en tot ziens op dinsdag 25 februari!
Met vriendelijke groet,
Mascha Paliama en Saskia Klijnsma
Directie

Actueel:
Verkeer rondom de locaties
We zien elke ochtend dat het een drukte van belang is met auto’s die
of netjes parkeren bij de school of stilstaand op de weg hun kinderen
laten uitstappen. We weten dat er te weinig parkeerplaatsen zijn
zeker bij de Betje Wolffstraat en daarom vragen we ook om kinderen
zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te laten gaan. Als
u toch met de auto moet gaan, wilt u dan de auto iets verder
parkeren op plekken waar het is toegestaan, zodat het voor de
fietsers en lopers veilig blijft.
Zeer regelmatig horen we dat er auto’s beschadigd zijn (door
inparkeren?) en dat er geen melding wordt gedaan door de
“dader”....
We willen samen dat het voor iedereen veilig is om naar school te gaan en wij leren onze leerlingen zich aan
de verkeersregels te houden. De verkeerscommissie verzorgde in januari dode hoeklessen zodat de
bovenbouwleerlingen zich bewust zijn wat een vrachtwagenchauffeur wel en niet kan zien.
Laten we ons als volwassenen ook allemaal aan de regels houden (en niet alleen als de politie surveilleert).
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Ouder/kind gesprekken
In de afgelopen weken zijn er CITO toetsen (gr 3 t/m 8) en IEP-toetsen (gr 6 t/m8) afgenomen. Ook zijn de
rapporten geschreven en willen de leerkrachten met u en uw kind bespreken wat de doelen voor de
komende periode zullen zijn. Via de leerkracht wordt u uitgenodigd om een gesprek te plannen.
Carnaval
Per abuis hebben wij dit schooljaar onze Carnavalsviering gepland op Aswoensdag, onze welgemeende
excuses hiervoor! Op woensdag 26 februari zullen wij daarom alleen de verjaardagen van alle leerkrachten
vieren, wij gaan er een feestelijke dag van maken. De kinderen mogen verkleed naar school komen als zij dit
zelf willen.
Vanuit de MR
Wanneer uw kind jarig is en op school wil trakteren en In het kader van ‘Niet te veel
suiker, dat is ongezond’, vragen wij u om uw kind niet meer dan 1 traktatie mee te
geven. Bij meerdere traktaties van een kind, zullen wij een deel van de traktatie mee
terug naar huis geven.
Namens MR
Oproep voor hulp bij broer/zus foto’s
In onze jaarplanning 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. U hoeft zeker niet de gehele middag aanwezig te zijn, wanneer een aantal ouders elk
een uurtje toezicht houden is het al mogelijk.
Als er zich geen hulpouders aanmelden dan kunnen de broer/zus foto’s dit schooljaar helaas niet doorgaan.
Opgeven als hulpouder kan voor 1 maart a.s. via omni.mr@de-omnibus.nl.
Even voorstellen vanuit de Activiteitencommissie
Mijn naam is Denise Brouwer, getrouwd met Nils. Ik ben de moeder van Lieke uit groep 6
en Fenna uit groep 3.
Mijn werk is online business support. Ik help de zzp-er en klein MKB-er die overspoeld
worden met administratieve taken waardoor ze niet de groei kunnen realiseren die ze
voor ogen hebben.
Ik ben sinds september 2019 aangesloten bij de AC. School organiseert altijd super
leuke activiteiten en daar wil ik graag aan meehelpen. Dankzij de ouderbijdrage
kunnen wij met elkaar deze leuke activiteiten blijven organiseren.
Gescheiden afval inzameling
Sinds 10 februari jl. zijn wij op school, samen met alle andere Prisma scholen, begonnen met het gescheiden
inzamelen van afval. Alle groepen hebben een zgn. ‘afvaltoren’ gekregen met twee afvalbakken: 1 voor
plastic en 1 voor restafval. Daarnaast wordt ook het oud papier apart ingezameld binnen school.
De gemeente Almere heeft o.a. als doel gesteld dat zij een afvalarme gemeente wil zijn en dan gaat al snel
het motto op ‘Jong geleerd is oud gedaan’ en daar doen wij als school graag aan mee! Op de woensdagen
hebben wij al ‘Kraanwaterdag’ en dat scheelt al flink veel afval op 1 dag in de week! Helpt u ons mee om de
hoeveelheid afval binnen school nog verder te verminderen? Dit kan al heel snel door bijv. een beker voor het
drinken mee te geven i.p.v. een pakje drinken.
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?
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• 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.
Aanmelden voor een afspraak kan tot één dag van tevoren via mail: mnachbar@zorggroep-almere.nl
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:

 Ontbreken (week 8 t/m 11)
Inhoud: Ontbreken en missen. Verliezen en opzoeken. Het feest van
het terugvinden.
 Verbinden (week 12 en 13)
Inhoud: Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen binnen een
samenleving. Kinderen hier en kinderen daar. Jong en oud. Arm en rijk.
Kort
Op zoek naar een leuke activiteit in de Voorjaarsvakantie? Bij het KAF organiseren ze diverse voorstellingen
en activiteiten, hier kunt u zien wat er allemaal te doen/zien is: https://kaf.nl/podium/voorjaarsvakantie-1/
Informatie-ochtend op vrijdag 20 maart van 9:00 tot 10.30 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 27 maart 2020
---------------------------------------
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