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Agenda komende weken

Beste ouders,
Gewoon… zoals vroeger…
Hoe lang gaat het nog duren?
Maandag 18 januari, maandag 25 januari of wordt het ….? Wanneer mogen we weer alle kinderen welkom
heten? Wanneer is het voor iedereen veilig?
We hebben zoveel vragen en weten het antwoord niet.
Wij hopen dat het goed gaat met u en met de kinderen. Wij vragen veel van u als ouder met het
thuisonderwijs. U als ouder bent ineens juf of meester. Soms worden ooms, tantes, opa’s of oma’s ingeschakeld
om deze rol over te nemen. Complimenten hoe u dat oppakt. We
vragen ook veel van de kinderen die maar niet met hun vriendjes en
vriendinnetjes in de klas kunnen zitten. Maar laten we samen volhouden.
We hebben veel kinderen op de noodopvang. Deze kinderen worden
door leerkrachten opgevangen. Tot nu toe lukt het ons om de
leerkrachten die online lessen moeten verzorgen niet of beperkt in te
zetten voor de noodopvang. Zo kunnen zij alle tijd aan de online lessen
besteden.
Aanvragen die voor de noodopvang worden ingediend worden door de
directie dan ook goed bekeken. Kinderen waarvan ouders werken in
een cruciale beroepsgroep worden op school opgevangen. Zij krijgen
geen les op school, maar maken het opgegeven werk dat andere
kinderen thuis maken.
Voor overige aanvragen hebben we geen plek op de noodopvang en
zullen we met u op zoek gaan naar een andere oplossing.
Aanvragen voor de noodopvang die na 11.00 uur ’s morgens worden ingediend kunnen we geen plek
garanderen voor de volgende dag. Dit heeft alles te maken met de personele bezetting op de noodopvang.
Heeft u vragen over het thuisonderwijs, dan is uw eerste aanspreekpunt altijd de leerkracht. De administratie is
alleen voor de aanmeldingen.
Lukt het even niet, neemt u dan contact op met de leerkracht. Dan gaan we samen op zoek hoe we het
thuisonderwijs ook voor u en uw kind mogelijk of makkelijker kunnen maken.
Met vriendelijke groet,
Mascha Paliama
Directeur
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Actueel:
Vanuit de MR
Brieven voor de ouderbijdrage zijn verzonden…
De ouderbijdrage is altijd een vrijwillige bijdrage geweest.
Tot dit schooljaar heeft onze MR wel altijd gesteld dat de extra activiteiten niet
georganiseerd kunnen worden zonder de ouderbijdrage. Daarom kon het gebeuren
dat een kind werd uitgesloten van het schoolreisje, omdat de school zelf geen gelden
beschikbaar heeft voor het schoolreisje.
Per dit schooljaar heeft de minister bepaald dat kinderen niet meer uitgesloten mogen worden van
activiteiten, dus het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage heeft ook geen consequentie voor het
wel/niet meegaan op schoolreisje.
Wel is het zo, dat wanneer er te weinig inkomsten zijn vanuit de ouderbijdrage, wij als school bepaalde
activiteiten zullen moeten afstoten omdat er helaas geen geld voor is.
Wanneer uw persoonlijke financiële situatie het niet toelaat om de bijdrage te voldoen, dan vragen wij of u
wel in staat bent om € 25 te betalen voor het schoolreisje. Zo niet, dan kunt u een kwijtschelding aanvragen
voor de ouderbijdrage van uw kind(eren) door een mail te sturen naar info@de-omnibus.nl
Tijdens de lockdown…
Met de handige gratis printables die u via deze link https://www.kidsproof.nl/flevoland kunt vinden, kunt u een
spelelement inbrengen tijdens de lockdown! Hoeveel lichtknopjes heb jij in huis? En hoeveel dingen die op slot
kunnen? Of wat dacht je van een handige dagindeling? En dankzij de gesprekkaartjes kom je er bijvoorbeeld
achter wat papa zou doen wanneer hij ingesneeuwd raakt of wat de mooiste herinnering van het afgelopen
jaar van mama is.
Verder kunt u deze website een hoop (online) activiteiten vinden die ouders en kinderen thuis kunnen doen,
zoals bijvoorbeeld online rondleidingen door musea. En je vindt er ook alle corona-proof uitjes in Flevoland,
zoals fijne wandelingen, speurtochten en speeltuinen.

Overlast van hondenpoep bij Omnibus 2
Rondom Omnibus 2 wordt er veel overlast ervaren van hondenpoep. Er zijn klachten binnengekomen bij de
gemeente en het Wijkteam en samen met hen hebben wij gekeken hoe wij als school kunnen helpen om de
overlast te verminderen en om bewustwording te creëren bij omwonende hondenbezitters over de overlast.
De acties die wij als school konden nemen zijn:
• een haagje bij het ‘kleuterplein’ om aan te geven dat de groenstrook naast de busbaan ook
onderdeel is van ons schoolplein;
• Groep 5 leerlingen hebben tekeningen gemaakt (zie hieronder) en hier worden borden van gemaakt
die op 4 punten worden geplaatst voor bewustwording. (i.s.m. de Wijkregisseur);
• een flyer maken en deze verspreiden in de directe omgeving van de school.

In
geheel
Almere geldt een zgn. opruimplicht van hondenpoep. Deze plicht is helaas niet bij iedereen bekend en
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daarom hebben wij hier in de flyer ook aandacht voor gevraagd. Op de ‘hondenkaart’
https://www.almere.nl/wonen/dieren/honden-en-hondenkaart kunt u zien waar er een algeheel
aanwezigheidsverbod voor honden is (rood) en dat betreft de gehele groenstrook voor de school aan de
Betje Wolffzijde, het gehele schoolplein en het groen in de driehoek tussen het voetpad, de busbaan en
oversteekplaats over de busbaan langs de Claire Lennartstraat. In de groenstroken naast het voetpad dat
achter de school langs gaat (parallel aan de Claire Lennartstraat) moeten honden aangelijnd zijn en is er een
opruimplicht. Helaas hebben wij het als school niet voor elkaar gekregen dat er speciale prullenbakjes voor
deze poepzakjes komen in dit gebied, men moet de zakjes dus thuis in de kliko gooien.
De overlast van hondenpoep rondom de school is niet iets wat wij als school kunnen oplossen, omdat dit meer
een maatschappelijk probleem is waar wij met zijn allen aan moeten werken. Helpt u mee?
Geen stepjes in de school
Steeds vaker komen er kinderen op een step naar school en deze stepjes worden dan in school onder de trap
of in het halletje ‘gestald’. Als school hebben wij de afspraak dat er geen stepjes IN de school gestald mogen
worden, hier is in de groepen ook aandacht aan besteed door de leerkrachten.
Wanneer een kind op een step naar school komt, dan dient de step in de fietsenstalling geparkeerd te worden
met een slot. Stepjes die wij na de lockdown onder de trap of in de halletjes vinden, zullen daar worden
verwijderd. De kinderen kunnen de step dan persoonlijk afhalen bij de administratie (Omnibus 1) of de
conciërge (Omnibus 2). Wij gaan er vanuit dat dit niet nodig is
en dat de stepjes voortaan buiten blijven.

Terugblik:
Dank u wel!
De bonnetjes actie van de Bruna heeft ons dit jaar een bedrag
van 77,79 opgeleverd. Hiermee heeft een van de leerkrachten
leuke boeken kunnen scoren voor op school. Deze zullen we
aan de verschillende groepen geven.

Sinterklaas
Voor woensdag 2 december mochten de kinderen allemaal hun schoen zetten, maar het was een flinke
puzzel om je schoen te vinden. Alle lokalen stonden op zijn kop, omdat de rommelpieten waren geweest!
Gelukkig zijn alle schoenen teruggevonden en was er voor iedereen een lekkere verrassing in de schoen. In de
aanloop naar het feest hebben de kleuters ook Bingo gespeeld met Sinterklaas. Sint zat veilig in zijn eigen huis
de plaatjes af te roepen en de kinderen konden met hem meekijken via het digibord en de plaatjes ‘afvinken’
op hun bingokaart.

Het was een heel ander Sinterklaasfeest dan in de vorige jaren, maar de Sint en hoofdpiet hadden voor dit
schooljaar voor elke groep apart samen een filmpje opgenomen en wat was deze leuk! In sommige groepen is
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het filmpje zelfs meerdere keren bekeken op verzoek van de leerlingen. Omdat de intocht niet door kon gaan,
hoefde dat uiteraard niet te betekenen dat het feest ook niet door kon gaan, toch? Sommige kinderen
werden persoonlijk door Sinterklaas benoemd en dit maakte het feest toch heel speciaal in de klas. Per locatie
waren er twee pieten die ’s ochtends cadeautjes en pepernoten kwamen brengen in de klas en natuurlijk
werd er door hen ook flink wat gekkigheid uitgehaald.
In de hogere groepen hebben de leerlingen ook een eigen filmpje van de Sint bekeken, maar was er weinig
tijd voor spelletjes. Zij gingen immers samen surprises uitwisselen. Op de gang of in de klas werden de surprises
mooi uitgestald en wat hadden de kinderen hun best gedaan! Er waren mooie, praktische, grappige en
sportieve surprises bij. Het was soms echt zonde om op zoek te gaan naar het cadeau en daardoor de surprise
kapot te moeten maken.
Het was een mooi feest wat wij dit jaar vooral in de eigen klas hebben gevierd en ook dat was best fijn, tijd en
aandacht voor elkaar.
Kort
Wijkkrant ‘Whats Up Literatuurwijk’. Wist u dat u iedere 1ste van de maand de wijkkrant kunt downloaden via
https://www.deschoor.nl/wijkteams/literatuurwijk ? Wanneer u zelf iets wilt aanleveren voor de wijkkrant,
dan kunt u dit mailen naar whatsupliteratuurwijk@mail.com Doe dit dan wel voor de 15e van de maand!
Informatie-ochtend De eerstvolgende informatieochtend van 15 januari zal niet doorgaan i.v.m. de
schoolsluiting. De eerstvolgende mogelijkheid is maandag 8 februari.
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 19 februari 2021
---------------------------------------
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