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Beste ouders, verzorgers,
De kop is er echt af! Het schooljaar 21-22 is alweer 4 weken onderweg. Hoewel we in deze eerste weken één
groep in quarantaine hebben moeten plaatsen, lijkt de start van dit schooljaar een begin te zijn van misschien
wel een schooljaar zonder Coronamaatregelen. We hebben alweer enkele ouders in school mogen
ontmoeten tijdens de startgesprekken. Fijn dat dit eindelijk weer kan.
Helaas zal het geen schooljaar worden zonder lerarentekort. Vele scholen kampen nog steeds met een groot
te kort aan leerkrachten. De Omnibus weet dit tot op heden nog op te vangen maar wat als dit niet lukt?
Externe invallers zijn bijna niet te vinden. We hebben in de eerste weken voor één dag geen vervanger kunnen
vinden. Deze dag hebben we een creatieve invulling gegeven door een kunstenaar in te huren, die een
gehele ochtend met de kinderen creatief aan de slag is gegaan. We zoeken dus zeker naar alternatieven en
hopen dat we op deze manier geen groepen naar huis hoeven te sturen. Wij zullen als team met elkaar in
gesprek gaan over “anders organiseren” en zullen ook met onze MR hierover in gesprek gaan. De nood is
hoog, maar wij willen dat de kinderen onderwijs krijgen. Nee wij willen dat de kinderen GOED onderwijs krijgen
en wij zullen hiervoor ons uiterste best doen.
In april hebben ouders en leerlingen een tevredenheidsonderzoek mogen invullen.
Wij hebben de uitslag mogen ontvangen en zijn blij met het resultaat:

Leerlingen

Ouders

De leerlingen geven ons een 7,8 als gemiddelde over de onderstaande 8 vragen.
In de enquête werd ook gevraagd “Welk rapportcijfer geef je de school?”
Dat gemiddelde cijfer is een 7,9.
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De ouders geven ons een 8,0 als gemiddelde over de bovenstaande 10 vragen.
In de enquête werd ook gevraagd “Welk rapportcijfer geeft u de school?”
Dat gemiddelde cijfer is een 7,6.
Dank dat velen de tijd hebben genomen om onze tevredenheidsvragenlijst in te vullen.
De school heeft daarvan een uitgebreide rapportage ontvangen die wij bestuderen en met de MR en
gedeeltelijk met onze leerlingenraad zullen bespreken.
Zo zullen we met elkaar weer mooie stappen gaan maken.
Mascha Paliama
Directeur

Actueel
Corona maatregelen
De Coronamaatregelen gaan veranderen!
Vanaf 20 september a.s. is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat bij
één besmetting. Het kabinet volgt hierin het advies van het OMT. De GGD besluit op basis van maatwerk
welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een coronabesmetting op school. De school gaat hierover in
overleg met de GGD. De GGD besluit vervolgens op basis van maatwerk of het nodig is dat de klas, een
aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in quarantaine gaat.
Ouders in school
Tot op heden mogen ouders/verzorgers alleen nog op afspraak binnen in onze schoolgebouwen komen. Na
de versoepelingen zullen wij het ochtendritueel niet meer helemaal terugbrengen naar de oude situatie van
voor Corona.
Wij ervaren ’s morgens veel rust in school en daardoor kunnen de lessen ook direct om 8.30 uur starten. Wel
willen wij weer ruimte creëren om ouders/verzorgers meer in het schoolgebouw te ontmoeten.
Wij zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen over hoe wij dit vorm zullen gaan geven.
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Op tijd beginnen
Begin dit schooljaar hebben wij de Leerplichtambtenaar op bezoek gehad en die
heeft ons nog eens duidelijk uiteengezet wat de acties moeten zijn vanuit school,
wanneer er verzuim is van een leerling. Omdat wij in de eerste vier weken van het
schooljaar hebben gemerkt dat er zeer veel kinderen te laat op school komen,
informeren wij u hierbij over de procedure bij de 3-6-9 regel:
Te laat komen
3x te laat = de leerkracht neemt contact op met de ouder(s) en vraagt naar het
waarom en vraagt om verbetering;
6x te laat = ouder(s) worden door de leerteamleider uitgenodigd voor gesprek en
er zal een officiële waarschuwing worden geven;
9x te laat = de directeur zal een melding doen bij Leerlingzaken en ouder(s) hier schriftelijk over informeren.
Bij Leerlingzaken kunt u nadere uitleg of een toelichting geven. Het is aan de leerplichtambtenaar of er een
officiële waarschuwing volgt of een proces verbaal.
Veelvuldige ziekmeldingen
Wanneer een leerling met regelmaat ziek wordt gemeld, dan zijn wij als school ook wettelijk verplicht om hier
melding van te maken bij de Jeugdarts van school. Daarvoor geldt de volgende regel:
- 3 keer ziek gemeld binnen vier weken;
- 7 dagen aaneengesloten ziek gemeld.
Na een melding bij de Jeugdarts, zal deze contact met u opnemen om te vernemen wat de reden voor de
ziekmeldingen is geweest. Indien nodig, zal de Jeugdarts u verder helpen in het zorgtraject.
Bijzonder verlof aanvragen
Op onze website vindt u onder het kopje ‘Downloads’ o.a. ons Verlofformulier. Voor ALLE absenties, anders
dan medische afspraken, dient u ruim van tevoren (in de wet staat 8 weken) bijzonder verlof aan te vragen bij
de directeur. Mascha beoordeelt uw aanvraag conform de richtlijnen voor bijzonder verlof en zal uw verlof
goed- of afkeuren. Bij een afkeuring zal zij een toelichting geven op de reden van afkeuring.
Wanneer een leerling toch afwezig is op de datum van een afgekeurd verlof, dan zal er direct melding
worden gedaan bij Leerlingzaken. Bij de Leerplichtambtenaar kunt u een toelichting geven op de afwezigheid
van uw kind(eren).
Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op de site van de gemeente via deze link:
broch_extra_verlof_ouders_2012.pdf (almere.nl)

Verhoging en factuur ouderbijdrage
In oktober ontvangt u een mail van WIS Collect met de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage voor
schooljaar 2021-2022. Wij zullen u via Social Schools informeren over het moment dat de brief is verzonden,
houdt u alstublieft uw mailbox ‘ongewenste mail’ in de gaten wanneer u niets hebt ontvangen. Zonder uw
bijdrage kunnen wij de extra activiteiten als het Sinterklaasfeest, Kerst, de Musical, sportdagen, schoolreis en
kamp niet door laten gaan, omdat wij voor deze activiteiten niet gefinancierd worden vanuit de overheid.
In de afgelopen jaren was de ouderbijdrage altijd € 52,50 per kind in groep 1 t/m 7 en € 85 per kind in groep 8.
Voor groep 8 leerlingen is de bijdrage hoger, omdat zij een aantal dagen op kamp gaan.
Om kostendekkend de genoemde activiteiten te kunnen blijven organiseren, heeft de MR per dit schooljaar
de ouderbijdrage moeten verhogen. Voor schooljaar 2021-2022 is de ouderbijdrage € 55 per leerling in de
groepen 1 t/m 7 en € 110 per leerling in groep 8 geworden.
Spaaractie via de Vomar
Onze school is deelnemer aan Vomar
‘Verenigingssparen’ waarbij leden met hun ‘Klant is
Koning’ kaart simpelweg door boodschappen te
doen, onze school financieel ondersteunen. Het kost u
als klant niets extra’s! Het spaargeld zetten wij als
school in voor extra’s in school, zoals bijv. culturele
activiteiten en gastlessen in de klas.
Koppelen nieuwe spaarders
Ouders/verzorgers van school kunnen gemakkelijk meesparen met Club is Koning sparen door hun Klant-isKoning kaart van Vomar te koppelen aan de school met de unieke Clubcode: OMAL2021.
Heeft u al een ‘Klant-is-Koning’ kaart van de Vomar? Dan kunt u zich gemakkelijk koppelen met de code aan
onze school in uw eigen Klant-is-Koning kaart account.
Heeft u nog geen ‘Klant-is-Koning’ kaart? Geen probleem! In elke winkel van Vomar kunt u een Klant-is-Koning
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kaart halen. Of in de Vomar app kunt u een Klant-is-Koning kaart digitaal aanmaken. Bij het registreren van de
kaart kunt u dan de kaart koppelen aan school met onze unieke Clubcode OMAL2021.
Wij vragen zoveel mogelijk ouders/verzorgers die (wel eens) boodschappen doen bij de Vomar om mee te
sparen voor onze leerlingen!
Heeft u nog vragen over Club is Koning? Neem dan contact op met de Vomar via het contactformulier op
www.vomar.nl/contact.
Gezonde traktatie
Het is erg leuk voor een kind wanneer hij/zij mag trakteren in de klas. Op de Omnibus
hebben we een paar afspraken die we graag met u willen delen. Een 4 jarige kleuter
trakteert niet wanneer hij/zij op school komt. Veelal hebben ze al afscheid genomen
van de Peuterspeelzaal of het Kinderdagverblijf. Natuurlijk maken we van de eerste
schooldag een feestelijk gebeuren!
Vanaf 5 jaar mogen de kinderen trakteren. Wij willen u vragen om de traktatie te
beperken tot 1 soort, liefst iets gezonds en in de Coronatijd ingepakt. Wilt u met de
leerkracht afspreken wanneer uw kind gaat trakteren?
KIDD lessen
Wat zijn wij blij dat ook de KIDD lessen weer door kunnen gaan op school!
KIDD (Kunst Is Dichterbij dan je Denkt) is een leerlijn voor kunst en cultuur voor kinderen in van groep 1 t/m 8, zie
ook https://www.kunstisdichterbijdanjedenkt.nl KIDD maakt kinderen bewust van kunst en cultuur uit de eigen
omgeving (met Almere als inspiratiebron) en laat ze ontdekken dat kunst een onderdeel is van je leven, van
de straat en de stad waarin je woont.
Voordat de kunstenaar op school komt, geeft de leerkracht eerst een voorbereidende les. Met de kunstenaar
gaan de kinderen aan de slag met bijv. dans, theater, beeldende vormgeving, Multimedia of muziek. Daarna
komt er nog een verwerking les en is er een nabespreking met de eigen leerkracht.
Dit jaar zijn de KIDD lessen voor het eerst gekoppeld aan het thema waar in de klas aan wordt gewerkt.
We hopen dat wij er samen met de kinderen weer erg veel plezier aan mogen beleven!

Kort
Kent u deze website al met leuke culturele activiteiten voor kinderen in de wijk:
https://kleurincultuur.com/in-jouw-buurt/
Bent u al bekend met het Jeugdsportencultuurfonds? Misschien komt uw kind hiervoor in aanmerking,
zie hier: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie Via de administratie kunt u een aanvraagformulier
voor het fonds aanvragen
De volgende nieuwsbrief komt uit op 15 oktober 2021
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