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Beste ouders, verzorgers,
De voortgangsgesprekken worden voor de komende periode voor enkele leerlingen ingepland. Een belangrijk
moment. We bespreken met elkaar hoe het gaat, waar we aandacht aan besteden en hoe we verder gaan.
Dat alles nog ‘zonder rapport’, maar uiteraard hebben we met elkaar al heel wat om te bespreken. Het mooie
van de gesprekken is de aanwezigheid van de kinderen. Het gaat immers om het kind; hun leren en
ontwikkelen en wat zij daarvoor nodig hebben maar ook welke verwachtingen we hebben over en weer.
Op school besteden wij dit schooljaar extra aandacht aan “hoe kunnen we ons onderwijs nog beter
afstemmen op de onderwijsbehoeften van het kind?”
De afgelopen periode hebben we meerdere
studiedagen gehad rondom het thema “afstemming”.
De verschillen tussen leerlingen zijn groot. Hoe kunnen we
ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de
verschillen tussen de leerlingen? Welke aanpassingen zijn
dan nodig in het aanbod? Elke kind heeft zijn eigen
voorkeursleerstijlen en ontwikkelingstempo. Het ene kind
is het andere niet. Leerlingen hebben verschillende
onderwijsbehoeften en we proberen daar zo goed
mogelijk op in te spelen, binnen de mogelijkheden die
we hebben. We vinden het belangrijk dat een kind een
ononderbroken ontwikkeling kan doormaken; met andere woorden: dat een
kind lerend blijft.
De leerkracht verdiept zich in wat de kinderen nodig hebben om zich verder te kunnen
ontwikkelen.
In een tijd waarin we te maken hebben met veel afwezige collega’s, veel besmettingen,
veel afwezige kinderen, dagen dat we groepen naar huis moeten sturen omdat we
geen meester of juf voor de groep hebben, is het afstemmen van het onderwijs een
grote uitdaging.
Ondanks deze situatie proberen we onze focus te houden op de ontwikkeling van het kind. Omdat we
verwachten dat de situatie niet snel zal veranderen, zijn we constant in gesprek over lange termijn oplossingen.
En hebben we dé oplossing? Helaas niet….
We blijven ons uiterste best doen om onze focus vast te houden: het gaat om de ontwikkeling van het kind.
Middels deze weg wil ik een ieder bedanken die ons steunt en die met ons meedenkt. Dank aan de ouders die
meedenken over het opvangen van groepen bij het tekort aan leerkrachten. Wij stellen dit zeer op prijs, want
wij gaan voor goed onderwijs voor uw kind!
Mascha Paliama
Directeur
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Actueel
Even voorstellen…
Nieuwe vakleerkracht gym
Mijn naam is Casper Weber. Ik ben 44 jaar oud. Dit jaar is mijn 20 e jaar in de
gymzaal als vakleerkracht. Vanaf december zal ik op maandag, dinsdag,
donderdag en de vrijdag gym gaan geven op de Omnibus.
Naast de reguliere gymlessen zal ik op maandag en dinsdagmiddag ook de
AKT lessen gaan geven.
Ik woon in Almere Haven samen met mijn vrouw en mijn 2 zoons Tim en Daan.
In mijn vrije tijd doe ik graag aan sport, volleybal staat hierbij op nummer 1.
In de gymlessen vind ik het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen, niet
over hun grenzen heengaan en hulp kunnen vragen als zij daar behoefte
aan hebben. Ik ben met erg veel plezier begonnen dit schooljaar en ik hoop
op veel leuke sportieve momenten samen met de kinderen.
De leerlingenraad
De leerlingenraad van onze school bestaat uit 8 leerlingen uit de
groepen 6, 7 en 8. Hieronder stellen zij zich aan jullie voor van
linksboven naar rechts en van linksonder naar rechtsonder:
Kayla, groep 7B - ik ben Kayla. Ik ben 10 jaar oud. dit is mijn
eerste jaar in de leerlingenraad. Ik wou in de leerlingenraad,
omdat ik het leuk vind om de mening van andere kinderen uit te
brengen en het zou heel leuk zijn als ook kinderen mee kunnen
helpen met ideeën. Mijn hobby´s zijn: Dansen, zingen en
zwemmen. Ik heb een broertje en een zus. Dat was een beetje
informatie over mij.
Lucas, groep 8C – Ik ben Lucas en ik hou van voetbal en een
beetje gamen. Ik wilde in de leerlingenraad omdat het schoolplein
van Omnibus 2 saai was
Yuvraj, groep 7A - Mijn naam is Yuvraj (spreek uit: Joevrai). Ik zit in
groep 7A en ik ben op 11 oktober 10 jaar oud geworden. Ik woon
in Almere Poort. Mijn hobby’s zijn: basketballen, koken en gamen.
Boven van links naar rechts: Kayla, Lucas, Tinmy, Lieke,
Gabriël, groep 6C –Hallo, ik ben Gabriël Muntslag. Ik ben 8 jaar en
Heidi
ik zit in groep 6C. Mijn hobby’s zijn voetbal en
Beneden van links naar rechts: Gabriël, Jahzie, Yuvraj
zingen.
En mijn doelen voor de leerlingenraad zijn:
1. Om een school bibliotheek te openen omdat veel kinderen van lezen houden en dan
hoef je niet helemaal naar het centrum te gaan om boeken te lenen.
2. Ik wil graag zorgen dat er staanplekken komen in meerdere klassen bij Omni 2 en 1
zodat je kunt afwisselen van staanplekken naar zitplekken.
Ik ben bij de leerlingenraad gekomen omdat ik mijn mening goed kan geven, ik kan de
leerlingenraad overtuigen van mijn doelen, ik kan goed samenwerken en ik ben goed in
discussiëren.
Ik hoop dat ik een fijne tijd heb bij de leerlingenraad en dat we op een goede school
uitkomen voor alle leerlingen.
De volgende leerlingen uit de leerlingenraad zullen zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen:
Tinmy, groep 8B - Lieke, groep 8A - Heidi, groep 6A - Jahzie, groep 6B
Kerstviering 2021
Op de Omnibus kennen wij een cyclus voor de Kerstviering van drie jaar: een kerkviering, een kerstdiner of een
herdertjestocht. Dit jaar bestaat onze kerstviering uit de herdertjestocht en wel op 23 december tussen 16:00
en 18:00 uur. Maar wat is een herdertjestocht?
Leerkrachten van school staan in groepjes verspreid langs een route van Omnibus 2 naar Omnibus 1. Zij zijn
verkleed als personen uit het kerstverhaal, dus een groepje engelen, herders, de 3 wijzen, etc.
Zo beelden wij het kerstverhaal uit en kunt u samen met uw gezin het kerstverhaal beleven.
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Er wordt een verdeling gemaakt op gezin en u ontvangt begin december het tijdstip waarop uw gezin kan
starten met de wandeling van ca. 30 minuten. Op de avond zelf ontvangt u de route van de herdertjestocht.
Bericht uit de AC
De Activiteiten Commisie (AC), die volledig uit ouders/verzorgers bestaat, is verantwoordelijk voor het beheren
en uitgeven van de ouderbijdrage. Denk hierbij aan de invulling van alle feestdagen, sportdagen, schoolreis
en andere bijzondere momenten op school.
Voor sommige gezinnen is het niet mogelijk om deze bijdrage (deels) te betalen. Hierover kunt u als ouder
contact opnemen met de school, de mogelijkheden worden dan privé met u besproken door iemand van het
management team.
Wanneer het voor een gezin moeilijk of niet mogelijk is om de ouderbijdrage te betalen, dan zijn er
waarschijnlijk ook op andere vlakken financiële uitdagingen. Het gaat hierbij niet alleen om ouders die moeten
rondkomen van een uitkering maar ook om ZZP’ers met te weinig opdrachten of gezinnen die door Corona
financiële problemen hebben gekregen.
Wij willen u graag op de hoogte brengen van de volgende mogelijkheden die
er zijn voor uw kind(eren):
• Het sport- en cultuurfonds: Dit fonds betaald de contributie, het
materiaal en soms kleding voor sportverenigingen, dans-, zang en
muziekles en zwemles voor diploma A voor kinderen van 5 t/m 18 jaar.
Ook hebben ze sinds kort voor kinderen onder de 4 jaar enkele
mogelijkheden. Zodat alle kinderen mee kunnen doen.
www.allekinderendoenmee.nl Op de Omnibus kunnen
cultuuraanvragen gedaan worden via juf Helma (administratie) en
vanaf december via meester Casper (vakleerkracht gym). Bij Helma
kunt u voor beide aanvragen een formulier opvragen.
• Stichting jarige job: Deze organisatie sturen het gezin een verjaardag-box op, waarmee een kind zowel
thuis als op school de verjaardag kan vieren. Taart, cadeautje, slingers en uitdelen in de klas is op deze
manier voor alle kinderen mogelijk. www.stichtingjarigejob.nl
• Uitgesteld verjaardagsfeestje: Deze organisatie zorgt o.a. voor de financiën om een kinderfeestje
buitenshuis te vieren. www.uitgesteldekinderfeestjes.nl
• Het nationaalfonds Kinderhulp: Dit fonds kan kinderen-jongeren tot 22 jaar helpen om belangrijke zaken
te realiseren. Denk aan (winter)kleding, schoenen, schoolreisje, kamerinrichting, een fiets, een laptop
voor de middelbare school, een nieuwe bril, vakantiemogelijkheden. Voor bijna alle zaken waar
andere organisaties (voorzieningen) niet kunnen helpen, doet kinderhulp dit wel. www.kinderhulp.nl
Aanvragen voor deze fondsen/organisaties kunnen niet door u als ouders direct zelf aangevraagd worden. U
kunt hiervoor contact opnemen met onder andere het wijkteam, maatschappelijk werk of
www.alsiklatergrootbeninalmere.nl Mocht u liever eerst contact hebben met iemand van school (intern
begeleiders) of een ouder van de activiteitencommissie (ac@omnibus.nl) dan is dit ook mogelijk.
Wanneer u een van de organisaties/fondsen wilt helpen, dan kunt u hierover informatie vinden op de
betreffende website.
Aanmelden voor de Eerste Communie
De Eerste Communie vindt plaats op 18 april 2022 (tweede paasdag ) om 10.00
uur en 12.30 uur.
De kinderen (van groep 4 tot groep 8) worden tijdens elf bijeenkomsten
voorbereid op hun Eerste Communie. We werken met groepen van ± 15
kinderen. Er zijn groepen op zaterdagmorgen en op dinsdagmiddag.
De lestijden zijn op zaterdag van 9.30 uur tot 11.00 uur en op dinsdag van 16.30 uur tot 18.00 uur.
Let op: Het is niet altijd mogelijk om kinderen van een school tijdens de voorbereidingen in de zelfde groep in
te delen. De werkgroep zal echter, indien mogelijk, zoveel mogelijk rekening houden met de door u
opgegeven voorkeur.
De onkosten voor de voorbereiding incl. foto en video bedragen
€ 50,00. Voor elk volgend kind uit het gezin zijn de kosten € 40,00. Enkele weken na de eerste-communieviering
kunnen foto's en video worden gedownload.
Deze onkosten dienen voor aanvang van de lessen te zijn voldaan.
Kinderen die nog niet gedoopt zijn, moeten voor aanvang van de lessen gedoopt zijn. Hiervoor kunt u na
inschrijving een afspraak maken bij de administratie. Tel: 5336200
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U kunt uw kind opgeven door het inschrijfformulier in te vullen
op: https://katholiekalmere.nl/communie
Let op: De sluitingsdatum is 26 december 2021!
Mondelinge opgave of formulieren die na de bovengenoemde sluitingsdatum binnenkomen, moeten we
uitsluiten van deelname.
Aanmelden nieuwe kleuters
Wanneer er een broertje en/of zusje is dat de leeftijd heeft van 2 ½ a 3 jaar dan vragen wij u zich zo snel
mogelijk aan te melden. Kent u mensen in uw woonomgeving met kinderen in deze leeftijdsgroep, wilt u hen
hierop wijzen? Het zou jammer zijn als er straks geen plaats meer is voor hen op de Omnibus. Bij voorbaat dank!
Terugblik:

Art-Class groep 4
De week na de herfstvakantie hebben twee
kunstenaars van Art-Class aan de groepen 4
een workshop gegeven. Centraal stond het
experimenteren. Wat gebeurt er als een
druppel verf op jouw blad komt? Maakt het
uit als het onderblad nat of droog is. Wat
gebeurt er als we de kleuren mengen? Dit is
uiteindelijk de achtergrond geworden van
het kunstwerk. Later hebben de kinderen een
dier, bestaand of niet bestaand dat maakte
niet uit, uit hun kunstwerk gehaald en deze
omlijnt. Daarna hebben ze de achtergrond
geverfd en was hun kunstwerk af!

Kort
Kent u deze website al met leuke culturele activiteiten voor kinderen in de wijk:
https://kleurincultuur.com/in-jouw-buurt/
In deze maand worden er op weg naar de feestdagen ook veel leuke activiteiten georganiseerd door
https://www.kidsproof.nl/Flevoland Het aanbod is zeer gevarieerd: uitjes, knutseltips en spelletjes
De volgende nieuwsbrief komt uit op 17 december 2021
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