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Beste ouders, verzorgers,
De afgelopen weken hebben wij te maken gehad met veel positief geteste leerlingen en 3 positief geteste
leerkrachten. Bij 3 of meer positief geteste leerlingen in één groep, moeten we de groep toch in quarantaine
plaatsen. Helaas was dit in twee van onze groepen het geval en hebben deze kinderen thuisonderwijs
aangeboden gekregen. Om deze reden hebben we de school helaas nog niet open kunnen stellen voor u
ouders.
Wij hopen na de vakantie vast te kunnen stellen dat de besmettingen niet zijn gestegen en we de school weer
open kunnen gaan stellen. We verwachten dat de kinderen 's morgens zelfstandig naar binnen kunnen, dat
hebben ze de afgelopen maanden laten zien. Maar we zullen u in de week na de vakantie laten weten op
welke momenten u met uw kind mee naar binnen kunt. Dus nog heel even geduld en dan mogen we elkaar
weer echt ontmoeten.
De afgelopen weken hebben meerdere collega's een training gevolgd rondom hardop begeleid lezen.
Wij zullen de periode na de herfstvakantie extra begeleiding inzetten op het
gebied van lezen voor de groepen 4 t/m 8. Begeleid Hardop Lezen is een
leesmethodiek die een positief effect heeft op de leesvaardigheid als ook op
het leesplezier. Nu er weer een weekje vakantie voor ons ligt hopen wij dat de
kinderen er af en toe (vaker mag natuurlijk altijd) een mooi boek bij pakken.
Wij wensen u allen een fijne vakantie en mochten jullie aan lezen toekomen dan
ook heel veel leesplezier.
Mascha Paliama
Directeur
Actueel
Ons daltononderwijs
De Omnibus is een daltonschool waar leerlingen leren zelfstandig kennis en ervaring op te doen vanuit de
dalton kernwaarden: vrijheid in gebondenheid (verantwoordelijkheid), zelfstandigheid, samenwerking en
reflectie. Wij werken aan de brede vorming van onze leerlingen op cognitief, cultureel, sportief en sociaalemotioneel gebied en we dagen ze uit om zich te ontwikkelen tot ondernemende mensen.

nieuwsbrief oecumenische basisschool voor daltononderwijs de Omnibus

1

Vrijheid in gebondenheid geeft leerlingen binnen bepaalde kaders de vrijheid om te leren en zich te
ontwikkelen. Ze krijgen taken die zij binnen een bepaalde tijd afronden, delen zelf in op welke dag zij dit doen
en met wie. Deze taken kunnen dag- en weektaken zijn, ook zijn er groepstaken zoals bij Leskracht, onze
thematische aanpak voor wereldoriëntatie en onderzoekend leren. Leerlingen leren eigen doelen te stellen,
binnen verschillende werkopdrachten en activiteiten werken ze aan deze leerdoelen en ontwikkelen ze
vaardigheden zoals onderzoeken, kritisch denken, beargumenteren en presenteren. De leerkracht biedt
instructies, begeleiding en coaching. De leerlingen ontwikkelen stap voor stap om verantwoordelijkheid te
nemen voor het maken van hun taken, keuzes en prestaties. In reflectiegesprekken komt dit naar voren en
worden vervolgstappen afgesproken. Ze werken veel samen; in tweetallen, in kleine groepjes en ook met
andere klassen zoals de maatjesklas. Samenwerking zorgt ervoor dat leerlingen van elkaar leren en dat ze
vaardigheden ontwikkelen zoals het ontvangen en geven van feedback, luisteren naar elkaar, en respect
voor anderen.
In een volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over de activiteiten van de maatjesklassen.
Vertrek meester Tobias
Hallo kinderen, ouders en verzorgers,
Na drie jaar in de gymzaal lesgeven, sporttoernooien organiseren en leuke gesprekken te hebben gehad met
de kinderen ga ik de Omnibus verlaten. Ik ga een nieuwe uitdaging opzoeken binnen het praktijkonderwijs en
ik zal daar per 1 november a.s. starten. Na de Herfstvakantie ga we er nog een top
week van maken en dan zal ik afscheid nemen van de kinderen en van de Omnibus.
Zowel mijn collega’s, ouders en de kinderen wil ik bedanken voor de leuke drie jaren
die ik hier heb gehad. Dank voor jullie vertrouwen, het plezier en de goede
herinneringen!
Meester Tobias
We zullen meester Tobias missen op De Omnibus en danken hem voor zijn inzet.
Met het enorme tekort aan leerkrachten binnen het onderwijs zijn we heel blij dat we kunnen melden dat we
met ingang van 1 december voor de groepen 3 t/m 8 een nieuwe gymleerkracht hebben kunnen vinden. Hij
zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. Helaas is het niet gelukt om al per 1 november een
nieuwe vakleerkracht te vinden. Dit betekent dat we ons best doen om een alternatief aan te bieden in de
maand november.
De 3-6-9 regel bij veelvuldig te laat komen
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u o.a. geïnformeerd over de procedure bij de ‘3-6-9 regel’ bij veelvuldig
te laat komen gedurende een schooljaar. Hieronder nog een keertje de drie stappen van deze regel:
3x te laat = de leerkracht neemt contact op met de ouder(s) en vraagt naar het waarom en vraagt om
verbetering. De administratie kan ook een bericht sturen met een 1 e waarschuwing;
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.
15 oktober Wereld TOS dag
Naast dat de Omnibus een Daltonschool is, zijn wij ook gespecialiseerd in onderwijs voor kinderen met een
medium TOS-arrangement (taalontwikkelingsstoornis).
Het hebben van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is niet makkelijk. Daarom zetten we iedereen die TOS heeft
op vrijdag 15 oktober 2021 in het zonnetje. Op deze dag wordt internationaal aandacht gevraagd voor TOS.
En dat is hard nodig. Want veel mensen hebben nog nooit gehoord van TOS.
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Het organiseren van de Nederlandse Wereld TOS Dag is een initiatief van ouders van kinderen met TOS en
wordt van harte ondersteund door jongeren met TOS en de organisaties en instellingen in Nederland voor
kinderen en jongeren met TOS.
TOS staat voor taalontwikkelings- stoornis. TOS uit zich bij iedereen anders. Ongeveer 266.000 kinderen en
jongeren hebben TOS (ongeveer 5%). In de hersenen van deze kinderen en jongeren wordt taal minder goed
verwerkt. Mensen met TOS hebben daarom veel moeite met uiten en begrijpen van taal. Met extra hulp
kunnen mensen met TOS goed meekomen.
Wilt u hier meer over weten dan verwijzen wij u naar: https://wereldtosdag.nl/

Leerlingenraad
De leerlingenraad gaat weer van start! De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 zullen ongeveer 1x in de 6 weken
met Mascha rond de tafel gaan. We zullen dit jaar o.a. kijken naar:
•
Tevredenheidsonderzoek april 21: wat kwam daaruit en waar kunnen we actie op ondernemen?
•
Afstemming van het onderwijs: gesprekken met leerling, ouders en rapporten. Hoe kijken kinderen hier
tegenaan? Wat vinden zij van het rapport en hoe denken zij over een portfolio.
•
Leskracht: evaluatie en voortgang
•
Is de school een motivatie: schoolplein, gangen (inrichtingen) materialen enz.
•
We zullen MR leden minimaal een keer uitnodigen.
•
Wanneer nodig zullen we ook experts (interne) uitnodigen bij een leerlingenraad
bijeenkomst.
Wist u dat…?
Onze juf Yvonne, vakleerkracht handvaardigheid, een eigen instagrampagina heeft,
waarop u kunt volgen aan welke bijzondere projecten onze leerlingen werken? U kunt
haar op instagram vinden onder de naam JUFYVONNE5
Kinderboekenweek
In de kader van de kinderboeken week mochten de kinderen van 5B zelf
van weten hoe, waar en met wat ze gingen lezen 's morgens. Het doel
was dat ze echt een half uur moesten lezen.
Ze mochten ook spullen zoals knuffels, dekens en kussens meenemen van
thuis en hier werd goed gehoor aan gegeven. Eerst werden er hutten
gebouwd en daarna kropen ze met boek in de hut en werd er heerlijk
gelezen. Anderen vonden het weer fijn om bovenop de tafel te gaan
zitten met hun boek en weer anderen lagen languit op de grond. Maar…
doel werd bereikt, want we hebben heerlijk gelezen in 5B!
Kort
Kent u deze website al met leuke culturele activiteiten voor
kinderen in de wijk: https://kleurincultuur.com/in-jouw-buurt/
De volgende nieuwsbrief komt uit op 19 november 2021
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