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Beste ouders,
En in een flits zijn de eerste vier schoolweken alweer voorbij.
Schooljaar 2019-2020 was heel bijzonder, omdat we rekening moesten houden met corona. Ook bij de start
van dit nieuwe schooljaar moeten we hier rekening mee blijven houden. Medewerkers van De Omnibus
komen niet werken als zij één of meerdere verschijnselen hebben. En hen is gevraagd om zich zo spoedig
mogelijk te laten testen. De afgelopen weken hebben zeer veel collega’s thuis moeten zitten ivm
verschijnselen en hebben zij zich laten testen. Ik kan melden dat alle testen negatief waren. Hoewel heel veel
collega’s thuis moesten blijven, hebben wij slechts één groep naar huis moeten sturen. Ik hoop dat we dit vol
kunnen houden, maar ik wil u ook vragen om er rekening mee te houden dat we groepen naar huis moeten
sturen als leerkrachten thuis moeten blijven en we het intern niet kunnen opvangen.
Wanneer een leerkracht afwezig is, zullen wij kijken of er collega’s zijn die hem/haar zouden kunnen
vervangen. Als dat niet lukt, zullen we kijken of het haalbaar is om de groep te verdelen. Als beide opties niet
haalbaar zijn, zullen we de groep naar huis moeten sturen. We zijn nu intern aan het bespreken of onderwijs op
afstand haalbaar is als de groep thuis moet blijven. Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Wanneer wij een
solide plan hebben, zullen wij dit met u delen.
In deze nieuwsbrief vind u ook de beslisbomen voor uw kind. Met deze beslisboom kunt u beoordelen of uw
kind wel of niet naar school kan. Wilt u bij een afmelding altijd laten weten wat de reden van afmelding is?
Vanaf dit schooljaar zullen we geen losse lessen begrijpend lezen meer geven. Uit onderzoek is gebleken dat
het niveau en het plezier van (begrijpend) lezen zal gaan stijgen als we
begrijpend lezen meer integreren met andere vakken zoals bijvoorbeeld de
zaakvakken. De zaakvakken bieden wij aan middels de thema’s binnen
leskracht. Hierin zullen wij de kinderen teksten aanbieden en vaardigheden leren
die zij nodig hebben om een tekst goed te kunnen begrijpen. Belangrijk is dat
kinderen lezen weer als leuk gaan ervaren. Vindt uw kind lezen leuk?
Zo maken we lezen leuk:
1. Voorlezen. Lees je kind elke dag minimaal een kwartier voor. ...
2. Lees samen. Kan je kind lezen, lees dan eens samen een boek. ...
3. Elke dag. Lees liever elke dag 10 minuten met je kind, dan twee keer per week een uur. ...
4. Goede voorbeeld geven. Zien lezen, doet lezen. ...
5. Zorg voor boeken en tijdschriften. ...
6. Kies het juiste boek.
Met vriendelijke groet,
Mascha Paliama
Directeur
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Actueel:
Afmeldingen
Wij vragen u dringend om ziekmeldingen/absenties VOOR 08:30 uur aan school door te geven. Dit kunt u doen
via een absentiemelding in Social Schools of door de voicemail van school in te spreken. Geef absenties
alstublieft niet via een persoonlijk bericht door aan de leerkracht!
Beslisbomen wel/niet naar school
Om de afweging te kunnen maken of u uw kind wel/niet naar school kunt laten gaan, verwijzen wij u graag
naar de ‘beslisbomen’ die door een samenwerking tussen Jeugdartsen Nederland (het AJN), BOinK en het
RIVM zeer zorgvuldig besproken en samengesteld zijn. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een
aanpassing van de beslisboom en vragenlijst. Het RIVM heeft de aangepaste beslisboom gecontroleerd en via
deze link krijgt u toegang tot de beslisbomen versie -1-07-2020:

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kinderen-ajn-boink/
Verlofaanvragen
Voor dokter- of tandartsafspraken hoeft u geen verlofformulier in te vullen, voor alle overige absenties dient er
altijd van tevoren verlof aangevraagd te worden. Wij proberen uw aanvraag z.s.m. te beoordelen, maar
houdt u rekening met twee weken beoordelingstijd. Het verlofformulier kunt u downloaden van onze website
via https://de-omnibus.nl/wp-content/uploads/2017/01/Aanvraagformulier_voor_vakantie_en_verlof.pdf of u
kunt het formulier opvragen bij onze administratie.
De gouden weken
We starten dit schooljaar net als vorig jaar met de Gouden Weken. Dit zijn de eerste 6-8 weken van het nieuwe
schooljaar, waarin we als team extra aandacht besteden aan de groepsvorming. En we willen u er graag wat
meer over vertellen.
Na de grote vakantie starten de kinderen weer in hun groep. Ieder jaar is die start nieuw. Ook al blijven de
kinderen in eenzelfde groep; er is toch van alles veranderd tijdens de vakantie; ze zijn verstandelijk, sociaal en
lichamelijk gegroeid. De kinderen hebben elkaar langere tijd niet gezien en het groepsproces en het vormen
van een groep begint na de zomervakantie weer opnieuw.
De eerste 6-8 weken van het schooljaar vormt een groep zich volgens een aantal fases:
1 Forming:
De kinderen zoeken aansluiting bij de groep en kijken de kat uit de boom. De leerkracht laat op vriendelijke en
stevige manier zien dat zij/hij er is. We gebruiken werkvormen die het positieve gedrag benadrukken.
2 Storming:
De kinderen worden opener en kritischer, langzamerhand ontstaat
voorkeur voor een bepaald type leider en leiderschap. Beweging in de
rangorde, wie hoort bij welke groep?
3 Norming:
De kinderen passen zich aan, afhankelijk van de groep waar ze bij
willen horen. De leerkracht stelt in een klassenvergadering samen met
de groep de klassenregels op. De leerkracht is zich bewust van
voorbeeldgedrag; aandacht voor iedereen, bemoedigende knikjes,
duim etc. Iedereen hoort erbij!
4 Performing:
De kinderen gedragen zich overeenkomstig hun keuzes. Als het goed is
hebben zij ruimte voor elkaar en corrigeren elkaar ten behoeve van een fijne sfeer in de groep.
Groepsvormende activiteiten worden geregeld herhaald.
De rol van de leerkracht
De leerkracht heeft tijdens deze eerste periode de mogelijkheid om van de groep leerlingen een positieve
groep te maken. In de eerste periode worden de rollen, waarden en normen grotendeels bepaald voor de
rest van het jaar. Centraal in deze eerste weken staat de voorbeeldfunctie van de leerkracht; een leerkracht
die consequent en alert is, duidelijke doelen stelt, grenzen bewaakt en ruimte geeft, een persoonlijke band
opbouwt en feedback geeft. De leerkracht is de leider van de groep, en is in staat om te ondersteunen en
mee te bewegen met de groep. De leerkracht heeft zowel oog voor de behoefte van het individuele kind als
voor die van de groep. Het herkennen en het ondersteunen hiervan zijn belangrijk om de leerlingen te laten
gedijen.
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Regels en klassenvergaderingen
Om positief gedrag te realiseren is het belangrijk om met regels en routines te werken. Het spelenderwijs praten
en oefenen met de groepsregels in de onderbouw, groeit in de bovenbouw uit tot gezamenlijk bedachte
regels, gebaseerd op door de leerlingen zelf aangedragen waarden en normen.
In de bovenbouw worden de regels tijdens een klassenvergadering opgesteld. Samen regels vaststellen
betekent ook samen regels handhaven, met de leerkracht als leider.
Complimenten
Positief gedrag stimuleren door complimenten. Complimenten die gericht zijn op wat je
ziet. Liever een compliment over het proces dan over het eindresultaat. Liever ook een
compliment dat de samenwerking bevordert in plaats van dat het competitie oproept.
De Kanjertraining
De lessen voor het werken aan een positieve groep sluiten goed aan op onze lessen van
de Kanjertraining. Net als vorig jaar worden de Kanjerlessen weer door alle
groepsleerkrachten verzorgd.
Gyminformatie en Sportdag groepen 7/8
De leerlingen zijn twee keer in de week fanatiek aan het gymmen tijdens de les. De groepen 3 tot 5 gymmen
op de maandag en donderdag. De groepen 6 tot 8 op de dinsdag en vrijdag.
Belangrijk voor de gymles is dat de kinderen allemaal gymkleding dragen en goede gymschoenen aan
hebben. Kleding om in te gymmen zodat ze in de klas schone kleren aan hebben en goede schoenen i.v.m.
de veiligheid van de voeten van de kinderen en het uitglijden in de les. De kinderen hebben voor de
zomervakantie de gymschoenen voor het laats aan gehad. Check daarom of de maat van de schoenen nog
wel klopt!
De kleedkamers worden tijdens de gymles niet constant in de gaten gehouden, neem alsjeblieft niet het risico
met waardevolle spullen. Waardevolle spullen meenemen naar de gymzaal is op eigen verantwoordelijkheid.
Waardevolle spullen mogen in de gymzaal op een kast in de berging gelegd worden, maar de
verantwoordelijkheid voor beschadigingen en het vergeten van deze spullen zijn voor u en het kind zelf.
Sportdag groep 7/8
Op de schoolkalender staat de datum van de sportdag voor de groepen 7/8 nog niet vermeld, deze was tot
nu toe nog niet bekend. Inmiddels is bevestigd dat wij vrijdag 18 september van 9:00 tot 14:00 uur de
beschikking hebben over de atletiekbaan van Almere 81. Noteert u deze datum zelf op de schoolkalender
indien uw zoon/dochter in groep 7 of 8 zit! U ontvangt t.z.t. meer informatie via de leerkracht
Met vriendelijke groet,
Meester Tobias
Kies je school… groep 7/8
Dit schooljaar gaan de leerlingen van groep 7 en 8 gaan zich oriënteren op een vervolgschool. Een
spannende en intensieve periode!

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Almere werken samen om u en uw kind te helpen een
weloverwogen keuze te maken.
Kies je school in Almere 2020 ‘digitaal’
Na overleg is besloten dat de gezamenlijke voorlichtingscampagne ‘Kies je school in Almere’ dit jaar
digitaal wordt aangeboden. Alle scholen voor voortgezet onderwijs lichten ouders (en leerlingen)
digitaal voor over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en over het
onderwijsaanbod dat de Almeerse scholen te bieden hebben.
Als ouders kunt u meerdere schoolpresentaties bijwonen in de vorm van een webinar. Ook kunt u tijdens
deze presentatie uw vragen stellen via de chat.
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Binnenkort ontvangt u meer informatie en een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst van ‘Kies je
school in Almere’. Save the date: Donderdag 1 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur.
Vanuit de MR
Met veel plezier ben ik vanaf dit jaar lid van de MR. Als
ondernemer in Recruitment voor Financials en HR professionals is
mijn werk om partijen bij elkaar te brengen. Dat hoop ik ook als
MR lid te bewerkstelligen tussen de ouders, leraren en het
bestuur. Vaak heeft iedereen hetzelfde doel maar kan
communicatie net even wat scherper om elkaar echt goed te
begrijpen. Hopelijk kan ik hieraan bijdragen, ik ga in ieder geval mijn best doen.
Ik ben getrouwd met Martin en moeder van Jerre (groep 4B) en Siemen (groep 5A) .
Graag hoor ik van u als ik ergens mee kan helpen. We maken er dan samen nog een
betere en fijnere schooltijd voor onze kinderen voor.
Schoolafspraken
De eerste schoolweek is bijna achter te rug. Wij zijn allen weer een beetje in het ritme gekomen en daarom
willen wij graag een paar afspraken nog even bij u onder de aandacht brengen:
Ophalen uit school
In verband met het overzicht voor de kinderen en de leerkracht, verzoeken wij ouders/verzorgers bij het
uitgaan van de school buiten het hek, de betonnen muurtjes of heg hun kind(eren) op te wachten. De
leerkracht komt met de kinderen naar buiten. De leerkrachten gaan altijd op een vaste plek buiten staan,
opdat u ook weet waar op het plein de kinderen met de leerkracht verzamelen bij het uitgaan van school.
Parkeerplaats leerlingenvervoer Voor ons hoofdgebouw Omnibus 1 is een speciale
parkeerplaats voor leerlingenvervoer, zie het bord op de foto hiernaast. Deze parkeerplaats is
NIET bedoeld om vrij te parkeren, maar moet vrijgehouden worden voor taxibedrijven/BSO’s
die kinderen naar/van onze school en het Nautilus komen brengen. Dringend verzoek aan alle
ouders is dus om uw auto niet op deze parkeerplaats te parkeren bij het brengen en halen
van de kinderen. Dus ook niet voor heel even!
Kraanwaterdag
Elke woensdag is het ‘Kraanwaterdag’ en wordt er in de klassen alleen water gedronken.
Vorig jaar was het mooi om te zien dat de kinderen dit steeds vaker gingen doen. Ook dit schooljaar gaan wij
verder door op de woensdagen alleen kraanwater te drinken
Kunt u ‘even’ doorgeven…Het gebeurt vaak dat ouders naar de administratie bellen om ‘even’ een
boodschap voor de leerkracht of voor hun kind(eren) door te geven. Wij willen u nadrukkelijk vragen om
berichten voor de leerkracht via Social Schools aan de leerkracht doorgeven. Wijzigingen in speelafspraken
dient u zelf op het schoolplein te regelen en niet via onze administratie. Natuurlijk kunt u in het geval van
uitzonderlijke situaties altijd contact opnemen met school.
Wij mogen er niet in…
Het is niet toegestaan om uw huisdier mee te nemen op het schoolplein of om hem/haar mee
naar binnen te nemen, wanneer u uw kind(eren) naar school brengt of ophaalt. Er zijn kinderen
met allergieën op school, kinderen die bang zijn voor bepaalde dieren en
vooral ook vanuit hygiënisch oogpunt. Honden dienen te allen tijde buiten de
schoolhekken te wachten.
Rookvrije generatie
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij
onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben
(vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur). Dit geldt voor primair en voortgezet
onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen
zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de
schadelijke gevolgen van meeroken. Ook (de omgeving van) onze schoolpleinen zijn dus
rookvrij!
Groene Voetstappen
Als school doen wij met de groepen 3 t/m 8 van 21 t/m 25 september mee aan het project ‘Groene
Voetstappen’. Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden
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kinderen aan meedoen. Gedurende één week komen de kinderen lopend, fietsend, steppend, skatend of
met het openbaar vervoer naar school! Tijdens de actieweek besteden de leerkrachten in de klas aandacht
aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid met behulp van
het aangeboden lesmateriaal. Uiteraard mogen de groep 1/2 kinderen ook lopend/ fietsend komen (graag
zelfs!), maar het wordt in de kleutergroepen niet bijgehouden in de klas
De kinderen geven bij binnenkomst op het digibord in de klas aan, hoe ze naar school zijn gekomen. Zij
verdienen daarmee digitale voetstappen. hoe meer de klas er heeft hoe beter!! De klas met de meeste
‘voetstappen’ verdient er een mooie prijs mee voor de klas!
Met dit project leveren wij samen een bijdrage aan de landelijke en
internationale doelstellingen voor het beperken van CO2-uitstoot. Daarbij raken
de kinderen hierdoor gewend aan duurzaam gedrag, wat belangrijk is voor hun
eigen toekomst.
Waarom liever niet met de auto?
Auto’s stoten o.a. broeikasgassen uit, zoals CO2, die de aarde opwarmen,
waardoor het klimaat verandert. Een warmer klimaat klinkt misschien lekker,
maar heeft desastreuze gevolgen. Bijna dagelijks zijn de gevolgen van
klimaatverandering in het nieuws: extreem weer als veel te veel regen of juist
droogte, of hevige stormen en smog in grote steden. Wereldwijd moet de uitstoot van broeikasgassen flink
worden teruggebracht. Als grote school kunnen wij een goede bijdrage leveren aan het terugbrengen van de
uitstoot en samen met de kinderen bewustwording creëren.
Door voor korte ritten de fiets te pakken of lopend te gaan zet u zoden aan de dijk: maar liefst meer dan de
helft van alle autoritten is korter dan 7,5 km enkele reis. Deze ritjes zijn extra vervuilend; bij korte (stads)ritten zijn
het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen per kilometer hoog. Verder draagt veel
autoverkeer rond de school vaak bij tot onveilige situaties. Ook is het voor kinderen gezond om zoveel mogelijk
te bewegen. Het lopen en fietsen naar en van school kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren!
Groene Voetstappen
Voor het slagen van deze ‘Groene Voetstappenactie’ hebben we uw hulp als ouders ook nodig. We willen u
vragen om ervoor te zorgen dat uw kind in ieder geval tussen 21 en 25 september a.s. zoveel mogelijk lopend
of fietsend (of steppend of skatend) naar school kan gaan. We willen niemand buiten sluiten, dus als dit voor u
niet lukt, neem dan even contact op met de leerkracht over hoe uw kind dan wel mee kan doen.
Verder vragen we u om vooral ook de rest van het jaar zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school te
komen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Van de Verkeerscommissie
Vanwege het feit dat onze school uit 2 locaties bestaat hebben we een intensieve verkeersstroom! Wij vragen
u vriendelijk daar rekening mee te houden. Voor het goede zicht is het essentieel uitsluitend gebruik te maken
van de aangewezen parkeervakken. Stoppen langs de straat of parkeren in de berm (groenstrook) beperkt
het zicht voor de overstekende kinderen aanzienlijk! Graag vragen wij ook de aandacht voor de vervoerders
in het speciale onderwijs; zij hebben een aantal aangewezen parkeerplaatsen. Houd deze vrij voor hen! Met
regelmaat zullen politie en handhaving rondom de school aanwezig zijn om toezicht te houden (en te
bekeuren waar nodig).
Dit schooljaar heeft onze verkeerscommissie weer diverse activiteiten voor de verschillende groepen in de
planning staan, zoals;
 Groepen 1 en 2 krijgen een verkeersparcours, met situaties zoals ze die ook zelf op straat meemaken;
 Groepen 3 en 4 gaan meedoen met de actie ‘Op voeten en fietsen naar school’;
 Groepen 5 en 6 zullen oefenen met hun fietsen op een behendigheidsparcours op Omnibus 1;
 Groepen 7 nemen deel aan het landelijke fietsexamen;
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Groepen 7 en 8 krijgen de VVN ‘dode hoek lessen’ aangeboden. Er komt een vrachtauto plus
chauffeur bij school te staan.

Om samen met ons team de verkeersveiligheid rondom onze school en
om onze ideeën uit te kunnen voeren zijn wij dringend op zoek naar
nieuwe verkeersouders. Bent u in uw werk wellicht veel bezig met verkeer,
of vindt u verkeersveiligheid gewoon belangrijk: meld u aan als
verkeersouder!! U kunt dit doen via info@de-omnibus.nl. De
verkeerscommissie komt ongeveer 3x per jaar samen en de activiteiten
nemen niet meer dan een ochtend of middag in beslag.
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. In de komende weken zijn dat de volgende thema’s:
Het thema voor de komende weken is respecteren.
Hier wordt aan gewerkt adhv de Bijbelverhalen over Het volk Israël in de woestijn met Mozes.
Het volgende thema (week 40) gaat over onderzoeken, waarbij Mozes verkenners naar Israël stuurt om te
kijken hoe het land eruit ziet en hoe sterk het is.
Kort
Informatie-ochtend op vrijdag 18 september van 9:00 tot 10.00 uur. Wij hebben de organisatie voor deze
ochtend aangepast i.v.m. de RIVM regels m.b.t. Corona. In verband met de RIVM richtlijnen, kunnen wij
slechts 1 ouder/verzorger per gezin ontvangen, zonder kind! Er zullen stoelen op anderhalve meter afstand
van elkaar staan. De buitendeur blijft open voor de ventilatie. Een mondkapje is niet verplicht. Helaas is het
bezichtigen van de gebouwen in deze tijden niet mogelijk.
De volgende nieuwsbrief komt uit op 9 oktober 2020
---------------------------------------
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