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Beste ouders,
De laatste “corona”schooldag zit er bijna op. Vanaf 15 maart hebben we onderwijs op afstand aangeboden
en vervolgens opende we op 11 mei de school voor halve groepen. Vanaf maandag 8 juni mogen we de
school eindelijk weer voor volledige groepen openen. U ontvangt naast deze nieuwsbrief een protocol
rondom de opening op 8 juni. Hoewel we volledig open zullen gaan, blijven
wij ons houden aan de RIVM regels. Zo zullen wij de gespreide start- en
eindtijden blijven hanteren. Wij vragen u dan ook om het protocol goed door
te lezen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Wij hopen alle kinderen vanaf maandag 8 juni weer te mogen verwelkomen.
De afgelopen maanden hebben wij de absentie wel moeten noteren maar
werd dit niet doorgezet naar de leerplichtambtenaar. Wij moeten langdurige
absentie weer doorgegeven. De leerplichtambtenaar zal ouders bellen met de vraag welke belemmeringen
er zijn om uw kind weer naar school te sturen.
Vanwege alle maatregelen hebben wij voor de maand juni/juli bijna alle activiteiten geannuleerd. Zo hebben
wij helaas het schoolreisje moeten annuleren, de schoolfotograaf, de sportdag en het kamp voor groep 8. Wat
dit betekent voor de schoolgelden voor dit jaar en het nieuwe schooljaar leest u verderop in deze nieuwsbrief.
Gelukkig hebben we voor het kamp en de musical voor groep 8 een alternatief kunnen organiseren. Op deze
manier kunnen de kinderen in deze bijzondere tijd toch afscheid nemen van de basisschool.
Ook heeft deze coronaperiode ons een nieuwe beginsituatie gegeven wat betreft de ontwikkeling van de
kinderen. Omdat de ontwikkeling die de kinderen hebben doorlopen niet in ons huidig rapport valt samen te
vatten. Hebben we ervoor gekozen om een alternatief (kind)rapport mee te geven aan het eind van dit
schooljaar. Aan het begin van 2020-2021 brengen we de beginsituatie van uw kind opnieuw in beeld en zullen
we het huidige rapport weer gaan oppakken. Helaas is het niet mogelijk om voor het einde van het jaar met
de leerkracht op school in gesprek te gaan. Wanneer een oudergesprek nodig is, zal dit telefonisch
plaatsvinden. Het alternatieve rapport zal op woensdag 1 juli mee gegeven worden. Wilt u er voor zorgen dat
het rapport van uw kind dan weer op school is, zodat het alternatief rapport hier een plekje in kan krijgen.
Met vriendelijke groet,
Mascha Paliama en Saskia Klijnsma
Directie
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Actueel:
Buitengym
De komende periode tot aan de zomervakantie zullen de gymlessen als het weer het toelaat buiten
plaatsvinden. Als gevolg van de Corona maatregelen mogen we nog niet binnen gymmen.
Tijdens deze gymlessen is het dragen van makkelijk zittende kleding prettig.
Met dit mooie weer zien wij veel kinderen op slippers naar school komen.
Tijdens de buitenlessen is het voor de kinderen niet toegestaan om op slippers te gymmen.
Ook niet op open slippers met een bandje aan de achterzijde. Alleen schoenen is toegestaan.
Dit hoeven dan niet speciaal gymschoenen te zijn en mogen gewoon buitenschoenen zijn.
Wilt u er rekening mee houden om uw kind op de gymdagen schoenen aan te doen (of extra schoenen mee
te geven). We hopen op lekker weer om buiten te sporten !
Rienk en Tobias
Verkeerscommissie zoekt verkeersouder!
Wie wil met ons meewerken aan een veilige verkeersomgeving? Info te verkrijgen bij de leerkrachten van de
verkeerscommissie; Susan, Joukje, Sabine en Birgit (of via een bericht aan info@de-omnibus.nl )
Nationale buitenspeeldag
Graag informeren wij jullie dat op 10 juni 2020 het de Nationale
Buitenspeeldag is.
Spelen en bewegen zorgt, naast de aanmaak van vitamine D
wat belangrijk is voor je immuunsysteem, voor een goede
motoriek, stevige botten, sterke spieren en een gezond gewicht.
En het draagt bij aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen, sociale
vaardigheden en aan het leren omgaan met risico’s. Het is
belangrijk voor ogen waarmee je goed in de verte kunt zien.
Alleen al voor hun ogen hebben kinderen twee uur per dag in de
buitenlucht nodig! Kijk maar eens naar de 20-20-2-regel van het Oogfonds. Eigenlijk is buiten spelen en
bewegen voor iedereen goed. Zeker nu, in tijden van Corona!
Wil je weten waar leuke speelplekken zijn bij jou in de buurt kijk dan op www.buitenspeelkaart.nl. Wil je weten
welke spe(e)lregels er gelden op speelplekken kijk dan naar de flyer in de bijlage.
Het is ook leuk om je aan te melden bij ‘Play to move’ op de website van Jantje Beton www.jantjebeton.nl.
Hier krijg je verschillende challenges die je zelf buiten kunt doen.
Genoeg ideeën om niet alleen op deze dag te doen, maar ook tijdens de komende zomervakantie. Zo kan je
toch lekker blijven bewegen en in de buurt buitenspelen.
Het Wijkteam
Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk?
Het wijkteam Literatuurwijk staat voor u klaar!
Het wijkteam houdt ook een inloopspreekuur:
dinsdag 13.00 - 15.00 uur (ook administratief spreekuur)
buurtcentrum De Inloop, 's Hertogenboschplein 8
donderdag 13.00-15.00 uur (ook administratief spreekuur)
Prozastraat 121a (gele deur)
Kijk voor meer info op onze website: https://wijkteams.almere.nl/wijkteams/literatuurwijk
Vanuit de MR
Wij zoeken nieuwe leden om zich aan te
sluiten bij de MR!
Ben jij die betrokken ouder die graag wil
meedenken met de ontwikkeling van de
Omnibus en je stem hierin laten horen
namens de ouders. Dan zoeken wij jou!!
Aanmelden kan via mr@de-omnibus.nl
Samen met leerkrachten en ouders hebben we meerdere
bijeenkomsten per jaar om de gang van zaken te bespreken en hier
een kritische blik op te werpen.
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Schoolgeld 2019/2020
Vanwege de sluiting van de school door het Coronavirus zijn in de afgelopen periode diverse activiteiten niet
doorgegaan op de Omnibus, met name het schoolreisje. De vrijwillige bijdrage die is betaald door de ouders
voor dit schooljaar is daardoor niet volwaardig gebruikt. Voor ouders/verzorgers die het schoolgeld voor 20192020 betaald hebben, wordt er een berekening gemaakt om het schoolgeld voor volgend schooljaar te
verlagen. Voor ouders/verzorgers die dit jaar nog geen bijdrage hebben betaald, word verzocht dit alsnog
volledig te betalen, aangezien er een aangepaste facturatie zal worden gedaan voor het volgend schooljaar.
Zodra de berekening klaar is, zullen wij u van tevoren informeren over de inning van de bijdrage voor volgend
schooljaar.

Even voorstellen vanuit de Activiteitencommissie
Mijn naam is Judith van Rossem, getrouwd met André en moeder van Chris (14) en
Lizzie (7).
Ik ben ambulant jeugdhulpverler en begeleid vanuit het product Sterk in de wijk
kinderen op sociaal emotioneel gebied op een basisschool in Almere buiten. Ook werk
ik in het voorschoolse veld en begeleid ik ouders met vragen omtrent hun kind.
Ik ben nu 3 jaar actief voor de AC, met veel plezier organiseren wij activiteiten op
school.
Ook ben ik vertrouwenspersoon op de Omnibus. U kunt mij hiervoor bereiken om het
volgende e-mailadres: omn.contactpersoon@de-omnibus.nl.
Hulp bij opvoeden
In de vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat Monique Nachbar,
opvoedadviseur bij JGZ Almere, elke dinsdag bij ons op school spreekuur
hield. Per 15 maart jl. zet zij haar werkzaamheden voort vanuit de JGZ
Almere locatie aan de Louis Armstrongweg 90. Aanmelden voor een
afspraak kan via de mail: m.nachbar@jgzalmere.nl
Wanneer u een afspraak wilt maken, vermeld in uw mail dan alstublieft ook uw
telefoonnummer!
De hulp die Monique u kan bieden, blijft uiteraard hetzelfde. 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. Uiteraard kunt u ook contact met Monique
opnemen als u gewoon eens van gedachten wilt wisselen over opvoeden.
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.
Kort
Het Wijkteam organiseert regelmatig sociale cafés in de wijk. In 2020 vinden de overige sociale cafés op
de middag plaats op de onderstaande data in buurthuis ‘t Boegbeeld: 9 juni en 27 oktober 2020. De
uitnodiging volgt nog! Meer informatie over het Wijkteam vindt u hier:

https://wijkteams.almere.nl/wijkteams/literatuurwijk/
Iedere maandagochtend kunt u aansluiten bij een gezellige groep buurtbewoners en een medewerker
van het wijkteam. Elkaar ontmoeten, samen genieten van een kopje koffie of thee en kletsen in de
Nederlandse taal. Ook als u al goed Nederlands spreekt bent u van harte welkom! Wie dat leuk vindt
brengt zelfgemaakte koekjes of een zelfgemaakt gerecht mee. Ook kinderen zijn welkom. Aanmelden is
niet nodig. International Primary School Almere, Roland Holststraat 58. Iedere maandagochtend 9.00 –
11.00 uur Meer weten? Bel Yiskah Hofman, tel 06 364 631 88, e-mail ybmhofman@almere.nl of Bertyne Loetloetoer, tel 06 461 123 36, e-mail bloet-loetoer@almere.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op 3 juli 2020
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