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KERSTVAKANTIE
Driekoningen

Beste ouders, verzorgers,
Hoewel het wederom een hele bijzondere tijd was, waarin ik van iedereen behoorlijk wat flexibiliteit heb
gevraagd, kan ik u zeggen dat ik toch met trots terugkijken op de afgelopen periode.
We hebben een mooie Sinterklaas viering gehad en een gezellige kerstviering. Ik heb
kinderen op school gezien met een grote lach op hun gezicht. En dat is waar we het
voor doen. Het was bijna elke dag weer puzzelen om alle kinderen op school te kunnen
ontvangen. Helaas is dat niet altijd gelukt. En dan is het als schoolleider heel erg fijn dat
ouders open met mij blijven communiceren. Als er een probleem was konden we hier goed over praten. En ik
vond het heel bijzonder om mooie berichten te ontvangen die ons echt hebben gesteund. Ik ben nu 2,5 jaar
directeur van De Omnibus en ik ken bijna geen moment hier zonder corona. En toch is er nog geen dag
geweest dat ik niet met een lach naar mijn werk ging. Dit dankzij de mensen waarmee ik samen mag werken,
de kinderen op school en u als ouders waar ik veel steun bij voelde. Dank hiervoor.
Er is één groep die elke donderdag online les heeft gehad. Ik ben super trots op deze kinderen hoe zij dit op
hebben gepakt. Wij hopen dat ook jullie weer gauw alle dagen naar school kunnen.
Voor de periode vanaf januari hebben wij ons een nieuw doel gesteld.
Bij ons op school komen dagelijks heel veel kinderen te laat op school. Het gemiddelde is ongeveer 23
leerlingen per week die niet om 8.30 in de klas zitten. In de periode vanaf de start van het schooljaar zijn er 387
laatkomers genoteerd. Dit betekent dat de start van de les niet effectief is. Dat collega’s hun werk moeten
onderbreken om kinderen welkom te heten of de deur na 8.30 uur moeten openen.
Zoals u heeft gelezen maken wij gebruik van de 3-6-9 regeling. Bij 3x te laat zal de leerkracht u benaderen en u
vragen wat de reden is van het te laat komen. Bij 6x zal de leerteamleider met u in gesprek gaan. En bij 9x zal
er een verzuimmelding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar en wordt u door hem uitgenodigd voor
een gesprek.
Ons doel is dat alle kinderen om 8.30 uur in de klas zitten. Vanaf 8.15 uur gaan de deuren open en hebben we
alle tijd om de kinderen welkom te heten en de lessen om 8.30 uur te starten.
Wij hebben u als ouders nodig om dit doel te behalen. In de volgende nieuwsbrief zal ik u laten weten of het
gemiddelde van het aantal laatkomers omlaag is gegaan.
Volgende week zullen wij nog een week werken en daarnaast vangen wij kinderen op in de noodopvang. Alle
ouders die zich donderdag voor 12.00 uur hebben aangemeld hebben hier bericht over
ontvangen.
En dan mag ik u een week eerder dan gepland een hele fijne vakantie toe gaan
wensen. Namens het gehele team van De Omnibus wens ik jullie fijne kerstdagen
toe, geniet van elkaar, blijf gezond en dan hoop ik jullie in 2022 weer te zien en te
spreken!
Mascha Paliama
Directeur
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Actueel
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:
De volgende leerlingen uit de leerlingenraad stellen zich in deze
nieuwsbrief aan u voor:
Groep 8B – Mijn naam is Tinmy Nguyen en ik ben 11 jaar. Mijn
hobby’s zijn knutselen, gamen en spelletjes doen.
Groep 8A – Hoi mijn naam is Lieke en ik ben 11 jaar. . Ik zit in de
leerlingenraad omdat ik het leuk vind om kinderen te helpen met
dingen die ze anders willen hebben. Mijn hobby is bakken,
waterpolo en schaatsen.
Groep 6A - Hoi ik ben Heidi, ik ben 9 jaar. Mijn hobby’s zijn dansen,
zingen, lezen, buiten spelen en nog veel meer.
Ik wou graag in de leerlingenraad, omdat ik heel graag dingen wil
bespreken met anderen, zodat andere kinderen het leuk hebben
op school. Ik wil graag andere ideeën van kinderen met jullie delen. Mijn lievelingstijd van her jaar is kerstmis.
Groep 6B - hoi ik ben Jahzie, ik ben 9 jaar oud en ik woon in Literatuurwijk met mijn moeder, mijn broertje en
stiefvader (oom) verder hou ik van lezen, tekenen en zwemmen en dit zijn mijn ideeën: kinderen die AKT les
geven, online bibliotheek gebruiken, elke klas Class dojo gebruiken vanaf groep 4 om punten te geven en elke
klas nieuwe Omnibus shirts. Oké dit waren mijn ideeën voor de leerlingenraad, doei!
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
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!
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Terugblik:
Sinterklaasviering
Op vrijdag 3 december werd er op de Omnibus het Sinterklaasfeest gevierd.
De Kinderen werden in de ochtend verwelkomd door 2 Pieten die de hele dag op
school waren. (op elk gebouw waren 2 pieten). In de groepen 5 tot en met 8
werden de mooiste surprises met gedichten uitgepakt. De groepen 1 tot en met 4
kreeg een online meeting met Sint. Dat was wel heel speciaal. Sinterklaas las voor
uit zijn grote boek en wist van alles over de kinderen te vertellen. Ook kregen de
kinderen een kleine rondleiding door zijn kasteel. De kinderen traden op voor Sint.
Daarna kwamen de pieten in de klas met pepernoten en cadeautjes. Kortom het
was een bijzonder maar geslaagd feest! Passend bij 2021. We hopen dat we
Sinterklaas volgend jaar weer op school welkom mogen heten.
We willen alle ouders bedanken die ons achter de schermen hebben geholpen.

Kerstviering
Wat was het fijn om dit jaar toch samen een kerstviering te kunnen beleven!
Mooi aangeklede kinderen en leerkrachten en gezellig ingerichte lokalen met
veel, heel veel kerstlichtjes! Volgens traditie stonden er deze week elke dag
kleuters in de kerststal en kwamen er andere kinderen op ‘kraamvisite’ bij
Jozef en Maria. Op de foto het kerstgroepje van groep 1/2D.
’s Middags was er de kerstviering met lunch in de klas en ook dat zag er heel
gezellig uit. Het verpakte eten dat nog helemaal dicht was, hebben wij na de
viering gedoneerd aan VLA Almere https://vla-almere.nl en zij waren er heel
blij mee.
Deze weken hebben de kinderen gespaard voor het goede doel dat dit jaar
het Kinderhuis van het Leger des Heils is. Een ouder van school was erg
geroerd door het gekozen doel dit jaar. Om die reden heeft deze ouder als anonieme sponsor aangeboden
om het opgehaalde bedrag te verdubbelen en daarom mogen wij het fantastische bedrag van €1500 gaan
overmaken naar het Kinderhuis. Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage!
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
Heeft u de nieuwe ‘What’s up Literatuurwijk’ al gelezen?
https://www.deschoor.nl/wijkteams/literatuurwijk
De volgende nieuwsbrief komt uit op 4 februari 2022

Namens het hele
team…
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