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Beste ouders,
Wat gaat er na de voorjaarsvakantie veranderen? Een vraag die ik krijg van ouders en collega’s.
Kon ik maar zeggen dat alles weer normaal werd. Maar niets is minder waar. Zeker de eerste week na de
vakantie zullen nog dezelfde maatregelen van kracht zijn. Wanneer de nieuwe richtlijnen voor de basisscholen
bekend worden gemaakt, zullen we opnieuw gaan kijken wat dit betekent voor de kinderen, de ouders en de
leerkrachten op De Omnibus. Wij hopen dit te kunnen doen in de eerste week na de vakantie.
De Omnibus vindt een samenwerking met ouders van groot belang. Een belangrijk onderdeel in deze
samenwerking is communicatie. Al bijna een jaar lang kunnen we u niet in school verwelkomen en kunnen we
alleen maar online of telefonische gesprekken voeren. Dit past niet bij onze visie op samenwerken maar zolang
de situatie dit van ons vraagt, zullen we dit voortzetten en hopen we, samen met u, het beste eruit te halen.
Voor u als ouder is de groepsleerkracht van uw kind het eerste aanspreekpunt. In sommige situaties is er
contact met iemand vanuit de schoolleiding of leerlingenzorg gewenst. Hieronder een overzicht wie uw
aanspreekpunt of gesprekspartner is:
Groep 1 t/m 4
Eerste aanspreekpunt en vragen
Aanspreekpunt vanuit schoolleiding
Intern begeleider

De eigen groepsleerkracht(en)
Leerteamleider Jolanda Brink
Carrie Weghorst

Groep 5-6
Eerste aanspreekpunt en vragen
Aanspreekpunt vanuit schoolleiding

De eigen groepsleerkracht(en)
adj/ltl Saskia Klijnsma

Intern begeleider

Anja Sinke

Groep 7-8
Eerste aanspreekpunt en vragen
Aanspreekpunt vanuit schoolleiding
Intern begeleider

De eigen groepsleerkracht(en)
Leerteamleider Birgit Trommelen
Anja Sinke

ma-di-do
ma-di-do

ma-di-wo-do
(wisselende dagen)
ma-di-do

di-wo-do
ma-di-do

Het kan voorkomen dat u als ouder een probleem heeft rondom schoolzaken. We gaan ervan uit dat u bereid
bent om daarover met ons in gesprek te gaan (ook als dit online of telefonisch moet) om zodoende het
probleem of de onduidelijkheid te verhelpen.
In eerste instantie kunt u met uw vragen met betrekking tot uw kind bij de leerkracht terecht. Hij/zij is immers
degene die op school het dichtst bij uw kind staat. Wanneer dit niet leidt tot het gewenste resultaat, kunt u
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een afspraak maken met de Leerteamleider. Samen hopen we dan alsnog het probleem op te lossen.
Indien de vragen/zorgen verder gaan dan zal de directeur worden ingeschakeld. De besprekingen met de
directeur vinden dan plaats samen met de leerkracht en zo nodig met de leerteamleider en/of de intern
begeleider.
We streven samen naar een optimale ontwikkeling van elk kind. Daarom hechten we veel waarde aan een
goede samenwerking met u!
Met vriendelijke groet,
Mascha Paliama
Directeur

Actueel:
Start 2e instroomgroep
Wij zijn erg blij u te kunnen vertellen dat we de goedkeuring hebben gekregen van het bestuur van onze
Stichting Prisma, om een tweede instroomgroep te starten dit schooljaar. Deze tweede instroomgroep, groep
0/1F, start op dinsdag 6 april a.s. met de eerste vierjarigen en zal groeien naarmate er meer kinderen vier jaar
worden. Deze groep zal doorgroeien tot 21 leerlingen t/m half juni. Voor de Omnibus is dit een goede positieve
ontwikkeling.

Vanuit de AC…
Vanuit de AC (Activiteiten Commissie) willen wij u een kleine update geven.
Helaas kunnen we nog weinig echt organiseren voor de kinderen, maar dat betekent
niet dat we stil zitten. Achter de schermen zijn we druk bezig om mee te kunnen
bewegen met de regels. Wat kan wel en wat kan niet. Want we willen natuurlijk, zodra
het kan, direct iets leuks organiseren voor de kinderen. Onze creativiteit wordt
behoorlijk aangesproken, maar dit vinden wij leuk. De ideeën voor het kerstdiner hebben wij verschoven naar
later dit jaar en ook gaan we de juffen- en meesterdag zeker later nog vieren. Ook de sportdag is een van de
activiteiten die wij door willen laten gaan.
Om dit soort activiteiten te kunnen doen is de ouderbijdrage hard nodig.
Wij hebben als AC iedere maand en na iedere persconferentie, wanneer er toch altijd weer iets wijzigt, een
Teams meeting met elkaar. Zo kunnen wij snel schakelen wanneer er
wel iets kan.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers die deel willen
nemen aan de AC. Ben jij ook een sportieve en/of creatieve vader of
moeder die het leuk vindt met ons mee te denken en te helpen bij de
uitvoering van de diverse activiteiten op school, meld je aan door
contact op te nemen met Danielle Lunstroo via
d.lunstroo@gmail.com.
Groeten van de AC,
Ingrid, Judith, Dorinda, Patricia, Danielle en Denise

Zwerfboeken gezocht!
Lezen is belangrijk voor kinderen. Wij zijn dan ook op verschillende
manieren bezig met lezen en proberen zoveel mogelijk het
leesplezier bij de kinderen te bevorderen. Niet alleen op school is
het belangrijk, maar ook thuis is het fijn als kinderen met plezier aan
het lezen zijn. Dat is één van de redenen waarom wij een
zwerfboekenstation willen starten. Hier komen boeken in te staan
die kinderen mee naar huis mogen nemen en daarna weer terug
kunnen zetten of kunnen worden doorgegeven aan een ander.
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Hoe en wat precies daar komen we later op terug als we het station zullen gaan openen. Voor het station zijn
wij op zoek naar boeken voor alle leeftijden van de basisschool en verschillende soorten genres en uitgegeven
na het jaar 2000. Heeft u thuis nog boeken die we hiervoor zouden kunnen gebruiken? Daar worden wij heel
blij van!
Ze mogen ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind. Die zorgt er dan weer voor dat het bij de juiste
personen terecht komt.
Wij hopen op veel mooie, leuke, spannende, leerzame en grappige boeken. Als we zo ver zijn dat het station
geopend gaat worden, dan laten we dit natuurlijk weten.
Met een enthousiaste leesgroet,
De taalcommissie
Rapportage en gesprekken
In verband met de lockdown in o.a. januari hebben wij onze jaarplanning wat betreft toetsen en rapporten
moeten aanpassen. De toetsen zullen nu in maart afgenomen worden. Het doel van het afnemen van deze
toetsen is dat het ons, leerkrachten, informatie moet geven: waar staan de kinderen en wat hebben ze nu
nodig?
Op vrijdag 19 maart zullen de kinderen hun rapport mee naar huis krijgen. Wij informeren u nog over de 10
minuten gesprekken.
Wijziging datum sportdag groepen 5 en 6
De AKT sportdag die voor de groepen 5 en 6 gepland staat op donderdag 3 juni a.s. is verschoven naar
donderdag 17 juni. Noteert u deze wijziging alstublieft op de kalender als uw zoon/dochter in groep 5 of 6 zit?
Wijzigen van een absentie of betermelding van uw kind
Vooral voor de bovenbouw leerlingen die meestal zelfstandig naar school komen, is het fijn om na een
ziekmelding te weten dat zij weer beter zijn. Dit kunt u doen door bij de oorspronkelijke ziekmelding in de Social
Schools app een einddatum in te voeren bij de absentie. Hieronder de aanwijzingen vanuit Social Schools.
Het wijzigen van absentiemeldingen is mogelijk, bijvoorbeeld als doktersbezoek veranderd is, je kind langer ziek
dan verwacht is, je een fout maakt bij de invoer. Er gelden echter wel een aantal spelregels:
 verwijderen van een melding kan alleen als de absentie nog niet gestart is. Als de absentie wel gestart is,
neem contact op met de administratie op school als deze toch moet komen te vervallen, zij kunnen dit wel
doen.
 aanpassen van de reden van absentie kan alleen als de absentie nog niet gestart is.
 wijzigen van de begintijd kan alleen als de absentie nog niet gestart is.
 wijzigen van de eindtijd kan alleen als de absentie nog niet is afgelopen.
Voor het beter melden van een kind is het dus eenvoudig mogelijk om de eindtijd of aan te passen (jouw kind
is bijvoorbeeld toch eerder beter dan eerder ingeschat) of om de opengelaten eindtijd (op het moment van
melden was geen goede inschatting te maken) in te vullen.

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 19 maart zal niet doorgaan i.v.m. de
aangescherpte regels. De eerstvolgende mogelijkheid is 12 april.
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 26 maart 2021
---------------------------------------
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Almere, 18 februari 2021

Betreft: (aanvullende) informatie rondom huidige richtlijnen RIVM

Beste ouders/verzorgers,
We zijn blij dat we de schooldeuren weer hebben kunnen openen na een lange periode. Het is fijn
om uw kind(eren) weer live te begroeten.
Helaas is het coronavirus nog onder ons en blijft de wijze waarop we onderwijs kunnen blijven geven,
wisselen tussen fysiek en digitaal onderwijs. We hebben te maken met de richtlijnen van het RIVM,
waar we ons handelen op baseren. Gelukkig hebben onze leerkrachten het digitaal onderwijs
inmiddels zo goed onder de knie, dat het een goed alternatief blijft. Maar, samen echt in de klas
zitten, is natuurlijk het fijnste.
We willen u nogmaals op het volgende wijzen en aanvullende informatie geven:
Wettelijke verplichting (zie ook aanvullende maatregelen bij heropening basisonderwijs en speciaal
(basis) onderwijs van het Ministerie van OCW):
 Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, alle leerlingen
en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders
thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde coronaklachten ook koorts
(vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.
 Voor leerlingen op de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid ook thuis moeten
blijven.
 Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand.
 Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook hoeven
leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 Hygiënemaatregelen en ventilatie. De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven
gelijk.
 Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de
GGD.
Op dit laatste punt willen wij nog extra informatie geven. Als een kind of leerkracht in een groep
positief getest wordt, gaat de hele groep in thuisquarantaine. Leerlingen en onderwijspersoneel
kunnen zich op dag 5, na het laatste contact met een besmet persoon, laten testen in een GGD-straat
of 5 dagen langer in quarantaine blijven als de test positief is of als men zich niet wil laten testen
(dus in totaal 10 dagen in quarantaine).
Om ons personeel en de andere leerlingen zo goed mogelijk te kunnen beschermen tegen Covid-19
en de varianten, willen wij graag na die vijfde dag een bewijs zien van een negatieve uitslag.
Wij hoeven dat niet schriftelijk te ontvangen, maar u kunt ons bijvoorbeeld een bewijs op uw
telefoon laten zien, in overleg met school. Wilt u deze informatie niet laten zien, dan zal uw kind 10

dagen in thuisquarantaine moeten blijven. We willen u er extra op wijzen dat uw kind in
thuisquarantaine dan ook niet met broertje of zusje die niet in quarantaine is, mee komt op het
schoolplein. Als de GGD u alleen telefonisch informeert, vraag dan om een schriftelijke bevestiging.
Mogelijk loopt het verkrijgen daarvan via de DigiD van uw kind.
Zowel de scholen als de ouders worden geconfronteerd met het uitvoeren van de RIVM maatregelen.
Het geeft zowel voor u als voor ons personeel veel hoofdbrekens. De gevolgen van de maatregelen
zijn ook niet altijd fijn (zoals het onverwacht weer thuis hebben van uw kind). Helaas kunnen wij
vanuit de scholen niet anders dan de veiligheid op school voor u, uw kind en ons personeel zoveel
mogelijk waarborgen.
Elke dag die aanbreekt is weer een dag dichter bij het einde van het coronavirus. Laten we ons
blijven richten op de positieve dingen die gelukkig wel gebeuren.
Met vriendelijke groet,

Nico de Haas
Voorzitter College van Bestuur
Stichting Prisma Almere

