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Beste ouders,
Zo vlak voordat de herfstvakantie van start gaat ontvangt u deze nieuwsbrief.
Helaas leven we nog steeds in een tijd dat we elkaar niet echt kunnen ontmoeten. Eind oktober en in
november zullen er kind-oudergesprekken plaatsvinden. Wij hopen dat we u dan echt kunnen ontmoeten.
Wanneer dit niet lukt zullen er ook gesprekken online of telefonisch plaats moeten vinden. W
De afgelopen periode hebben we in school de IEP en de CITO toetsen afgenomen. De opbrengsten van deze
toetsen vertellen ons nu meer dan het niveau van de leerlingen en het niveau van het onderwijs. Het vertelt
ons wat een periode van thuisonderwijs en vakanties met de ontwikkelingen heeft gedaan. Het geeft ons een
nieuwe beginsituatie. Vanuit deze nieuwe beginsituatie bepalen wij een passende route om de (eind)doelen
te behalen. Wij hopen u hierin mee te kunnen nemen tijdens de kind-oudergesprekken.
Wij hopen dat u allen van een welverdiende vakantie kan gaan genieten. Mocht u op reis gaan naar een
land met een negatief reisadvies dan wil ik u graag wijzen op het volgende:
Wie terugkomt uit een oranje of rood (geworden) land wordt dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine
te gaan. De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar.
Wij vragen u om ons tijdig op de hoogte te brengen. U kunt altijd een bericht inspreken of een mail sturen.
Voor leerlingen die vanwege het dringende thuisquarantaine advies direct na de vakantie niet naar school
kunnen, is het doen van een verzuimmelding door de school bij de leerplichtambtenaar niet nodig.
Wij zullen ons uiterste best doen en naar mogelijkheden zoeken om tijdens de thuisquarantaine toch onderwijs
thuis te kunnen blijven bieden.
Pas goed op u zelf en op elkaar!
Met vriendelijke groet,
Mascha Paliama
Directeur
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Actueel:

Vanuit de MR
Even voorstellen…
Mijn naam is Judith van Rossem. Ik ben getrouwd met André
en moeder van een zoon Chris (14 jaar) en een dochter
Lizzie (7 jaar)
Ik werk als ambulant jeugdhulpverlener voor Vitree. Ik
begeleid kinderen op sociaal emotioneel gebied in de
schoolse setting. Ook werk ik in het voorschoolse veld, hier begeleid ik ouders en
bijvoorbeeld groepsleiders bij lichte preventieve(opvoed) vragen.
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen, daarom zit
ik ook al enkele jaren in de Activiteiten commissie van de school.
Het meedenken over het beleid van de school trekt mij aan, een mening hierover
kunnen geven, een adviserende rol als MR lid. Precies weet ik nog niet wat er van mij verwacht wordt, maar
ben enthousiast om aan iets nieuws te beginnen.
Inschrijven nieuwe leerlingen
Wij willen u vragen om broertjes/zusjes, die in schooljaar 2021/2022 4 jaar worden, in te schrijven op de
Omnibus. Dit ijkt misschien nu nog ver weg, maar de tijd vliegt. Het is voor ons prettig vroegtijdig te weten op
hoeveel kleuters we kunnen rekenen, dit i.v.m. het aantal groepen dat we mogen vormen aankomend
schooljaar 2021-2022.
Heeft u in de buurt kinderen die 3 jaar zijn? Vraag deze ouders of ze al een keus voor een school hebben
gemaakt. Ook zij zijn van harte welkom op de Omnibus.

Terugblik:
Sportdag groepen 7/8
Sportdag vond ik leuk en vermoeiend. Ik vond de 400m loop best wel vermoeiend, omdat
natuurlijk veel mensen het leuk vinden om eerste te zijn en ze gaan daarom erg hard
rennen. Maar het was wel leuk, want daarna voel je je wel sportief vind ik.
Sportdag was ook erg leuk, omdat de meeste mensen sommige sporten niet kennen die je
daar wel doet. Dat vind ik ook het leukste van sportdag, je doet veel nieuwe sporten! Ik zal
vooral water/drinken meenemen, want je raakt erg snel uitgeput! En wat gezond eten is ook
wel fijn!
Rosa, 7A
Kinderboekenweek
De afgelopen week hebben we veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Bij de kleuterlokalen
waren ‘ophaalbruggen’ geplaatst en hingen er toortsen naast de lokaaldeuren en in de bovenbouw hebben
ze een tijdlijn gemaakt van de periode 3000 v Chr. tot aan de Grieken en de Romeinen. Er werd
groepsdoorbroken voorgelezen en kinderen vertelden over hun lievelingsboek(en). Wij hopen dat de kinderen
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ook in de Herfstvakantie door zullen gaan met lezen of dat u blijft voorlezen, want al lezend beleef je
avonturen en ontdek je nieuwe werelden!
Waarom doet lezen er toe?
Door te lezen kunnen we ons beter inleven en het helpt ons om sociaal te functioneren. We kunnen meer
begrip opbrengen voor anderen en gemakkelijker nieuwe contacten leggen. Door te lezen heb je interactie
met taal en tekst en hierdoor vergroot je je woordenschat en je taalvaardigheid groeit en daardoor beleef je
(meer) plezier aan lezen. Een mooi prentenboek prikkelt de fantasie van een kind en stimuleert creatief
denken en je hoeft niet altijd een heel boek te lezen. Ook aan korte verhalen kun je veel plezier bleven en
gedichten kunnen je gevoelens weergeven waar je zelf de woorden niet voor kunt vinden.
Kurzweil
Sinds een aantal jaar werkt de Omnibus met het programma Kurzweil. Kurzweil is een
softwareprogramma voor lees- en schrijfproblemen zoals dyslexie. Het programma heft
de belemmeringen op die worden ervaren bij lezen doordat het programma de
bestanden voorleest. Hierdoor kunnen de kinderen goed mee blijven doen met een
les. Het maakt de kinderen zelfredzaam en geeft zelfvertrouwen omdat zij niet meer
afhankelijk zijn van het voorlezen van klasgenoten en/of een leerkracht. Daarnaast
leest Kurzweil tijdens het typen de woorden voor die geschreven worden. Kurzweil kan
meegroeien vanaf de basisschool tot aan het afronden van de studie. De Omnibus maakt
vooral gebruik van de voorleesfunctie van Kurzweil. Veel leerlingen zijn nog startende in het
omgaan met computers en het vergaren van ICT-vaardigheden. Voor diverse vakken zijn
de theorieboeken en werkboeken ingescand, maar ook belangrijke teksten voor
begrijpend lezen en Leskracht kunnen de kinderen met Kurzweil beluisteren. In de aankomende periode
hopen we dat de Omnibus steeds meer kinderen kan helpen bij het lezen door het inzetten van Kurzweil.
Kort
Informatie-ochtend op vrijdag 23 oktober 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.

Welkom bij What’s up! De wijknieuwsbrief vol met informatie voor bewoners van Literatuurwijk’’
https://www.deschoor.nl/html/index.php?paginaID=13261
Bent u op zoek naar leuke activiteiten met/voor uw kinderen, wellicht kunt u hier iets vinden:
https://www.kidsproof.nl/Flevoland
De volgende nieuwsbrief komt uit op 13 november 2020
---------------------------------------
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