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In ons logo ziet u altijd staan “De Omnibus oecumenische basisschool voor daltononderwijs”. 

Na 2 jaar van afstand wil ik u graag opnieuw meenemen in wie wij zijn en waar wij voor staan. 

 

De betekenis van het woord “Omnibus” is: een verzameling verhalen in één bundel én het is een openbaar 

vervoermiddel. Op De Omnibus vinden wij lezen van groot belang voor de ontwikkeling. Lezen opent een 

deurtje naar een andere wereld, het stimuleert de fantasie en daarnaast is het belangrijk voor  zowel de taal- 

als de sociale ontwikkeling van kinderen. Wij nodigen kinderen uit om in de Omnibus te stappen en met ons op 

ontdekkingsreis te gaan.  Als kinderen bij ons instappen gaan we samen op ontdekking en ontdekken kinderen 

hun talenten en wie zij zijn! 

De Omnibus is een oecumenische basisschool waar onderwijs wordt gegeven vanuit onze Christelijke identiteit.  

Onze Christelijke identiteit is herkenbaar door de manier waarop we met elkaar omgaan en met de wereld om 

ons heen. Vanuit de Christelijke waarden en normen werken we met elkaar aan een prettig leef- en 

werkklimaat. De Omnibus wil een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers respectvol met 

elkaar omgaan en waar kinderen zich veilige en gezien weten.  

De Omnibus is een Daltonschool. Ons onderwijs is gebaseerd op het gedachtegoed van Helen Parkhurst, de 

grondlegster van het daltononderwijs.   

Op basis van wederzijds vertrouwen maken de leerlingen kennis met zichzelf, elkaar en de wereld om hen 

heen. Ze leren samen te werken en zelf doelen te stellen met de leerkracht als coach. Ze bepalen hun 

leerproces binnen de gestelde kaders (vrijheid) en nemen hiervoor verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Ze 

werken zelfstandig aan hun ontwikkeling en leren na te denken over hun ontwikkeling en handelen (reflectie).   

 

In de volgende nieuwsbrief zal ik u een kijkje geven in: “hoe werken we op De Omnibus aan de verbetering 

van de kwaliteit van het onderwijs.” 

 

 

 

 

 

 

 

Mascha Paliama 

Directeur 

 

 

http://www.de-omnibus.nl/
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Actueel 
 

Op tijd beginnen 

Onze deuren gaan ’s ochtends om 08:15 uur open en onze lessen beginnen om 

08:30 uur. Alle leerlingen moeten dan in de klas zitten of zijn afgemeld. Absenties 

kunt u doorgeven via Social Schools of door de absentie in te spreken op onze 

voicemail, deze wordt elke ochtend tussen 08:30-08:45 uur afgeluisterd. 

 

Aan het begin van dit schooljaar zetten wij graag nog eens duidelijk uiteen wat de 

acties moeten zijn vanuit school, wanneer er veelvuldig verzuim is van een leerling. 

Verzuim is ook te laat op school komen en/of niet afgemeld zijn bij de leerkracht of 

administratie. Wij informeren u hierbij over de procedure van de 3-6-9 regel, 

gesteld door afdeling Leerlingzaken van gemeente Almere:  

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 https://de-omnibus.nl/wp-

content/uploads/2017/01/Aanvraagformulier_voor_vakantie_en_verlof.pdf. 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) 

 

Factuur ouderbijdrage 

In oktober ontvangt u een mail van WIS Collect met de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage voor 

schooljaar 2022-2023. 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.  

Om kostendekkend de genoemde activiteiten te kunnen blijven organiseren, heeft de MR voor dit schooljaar 

de ouderbijdrage gesteld op € 55 per leerling in de groepen 1 t/m 7 en € 110 per leerling in groep 8 geworden. 

Voor leerlingen die na 1 januari starten is de ouderbijdrage voor dit schooljaar € 27,50. 

 

Oproep voor handvaardigheid! 

Voor de kinderboeken week met het thema ‘Gi-ga-groen’ kunnen wij bij handvaardigheid het volgende HEEL 

goed gebruiken: GROEN kosteloos materiaal! Denk hierbij aan sinaasappelnetjes, doppen, plastic stukjes 

speelgoed, plastic bekertjes/ bestek, restjes stof, wol, knopen, kralen, kortom alles wat GROEN is. 

In mijn lokaal op Omnibus 1 staat een groene bak waar het allemaal in kan. 

 

https://de-omnibus.nl/wp-content/uploads/2017/01/Aanvraagformulier_voor_vakantie_en_verlof.pdf
https://de-omnibus.nl/wp-content/uploads/2017/01/Aanvraagformulier_voor_vakantie_en_verlof.pdf
https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/leren/broch_extra_verlof_ouders_2012.pdf
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Wie leest, leert de wereld!  
Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan 

kennis opdoen en zich ontwikkelen. Gaat het alleen om kennis? 

Nee, verhalen en gedichten helpen je kind en tiener ook om zich 

beter in te leven en om meer begrip te hebben voor anderen. 

Om het lezen te stimuleren doen wij jaarlijks mee aan de 

Kinderboekweek. Dit jaar start de kinderboeken op woensdag 5 

oktober tot en met vrijdag 16 oktober. Het thema is GI-GA-GROEN 

en dat zien we op school terug in de thema's van de boeken die we 

in Kinderboekenweek behandelen. We gaan van alles leren over 

dieren, planten en de natuur. 

De Kinderboekenweek is niet alleen op school ook thuis kunt u deze periode extra aandacht besteden aan 

het lezen. Hoe leuk is het om samen met u zoon of dochter te gaan lezen. Zelfs kinderen in groep 8 vinden het 

fijn om samen te lezen, want die momenten koesteren ze en zullen ze zich later herinneren.  

 

Denkt u nu, maar welke boeken moet ik dan gaan lezen met mijn kinderen dan kunt u naar de Bibliotheek van 

Almere gaan en u kind inschrijven, want kinderen zijn gratis en kunnen dan onbeperkt boeken lenen. Tijden de 

Kinderboekenweek organiseert de bibliotheek van Almere allerlei leuke activiteiten. Kinderen kunnen leren 

programmeren. Er is een legoworkshop er zijn voorstellingen voor verschillende leeftijdscategorieën en ze 

kunnen de schrijfster Tosca Menten ontmoeten. Zij heeft onder andere de boekenserie Dummie de Mummie 

geschreven. https://www.denieuwebibliotheek.nl/activiteiten?categorie=kinderagenda 

 

Genoeg redenen om samen met u kinderen te gaan lezen! Mocht u nu een leuke activiteit gedaan hebben. 

Wilt u er dan een foto van maken en deze naar de juffen of meester sturen dan kunnen we dat laten zien in de 

klas.  

Ieder jaar organiseren de Bruna en Boekenwinkel Stumpel een bonnenactie tijdens de Kinderboekenweek. 

Mocht u in deze periode een boek kopen dan kunt u het bonnetje meegeven naar school en bij de 

groepsleerkracht inleveren. Wij kunnen ze dan verzamelen en met alle bonnetjes kunnen wij dan naar de 

winkel. Daar krijgen wij 20% van het totaalbedrag en kunnen daarvan nieuwe boeken aanschaffen. Ieder jaar 

hebben wij hier weer mooie boeken voor aan kunnen schaffen en hopen dat dit jaar ook te doen.  

 

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. 

 

Er zijn al heel veel Vomarklanten die voor onze school 

sparen en daarom is op dit moment de tussenstand: 

1: Football Club Almere 2: de Omnibus en 3: Forza-Almere. 

Wij maken nu kans op verdubbeling van ons 

spaartegoed, dus doen wij hierbij graag de oproep om 

gratis ons spaartegoed op te hogen tijdens het 

boodschappen doen! Hierbij meer informatie over de 

verdubbelactie: Vomar Voordeelmarkt 
 

Koppelen nieuwe spaarders 

Ouders/verzorgers van school kunnen gemakkelijk 

meesparen met Club is Koning sparen door hun Klant-is-

Koning 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 kaart halen. Of in de Vomar app kunt u een Klant-

is-Koning kaart digitaal aanmaken. Bij het registreren van 

https://www.denieuwebibliotheek.nl/activiteiten?categorie=kinderagenda
https://www.vomar.nl/verdubbelaar
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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. Wilt u met de leerkracht afspreken wanneer uw kind gaat trakteren? 

 

Gezond 10-uurtje 

Ook voor het 10-uurtje vragen wij u om uw kind zoveel als mogelijk fruit, snoepgroente of een koekje mee te 

geven.  

 

Fietsen op slot! 

In de eerste schoolweken hebben wij gemerkt dat het zeer veelvuldig voorkomt dat kinderen hun fietsen niet 

op slot hebben gezet. Opmerkzame ouders/leerkrachten zetten de fiets dan alsnog op slot en brengen de 

sleutel dan bij de administratie, alwaar hij na schooltijd kan worden opgehaald. 

Wilt u dit thuis ook met uw kind bespreken? Het zal echt vervelend zijn als de fiets er na schooltijd niet meer 

staat… 

 
KIDD lessen 

Wat zijn wij blij dat ook de KIDD lessen dit schooljaar 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! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Aanpassing schoolkalender 

Op de schoolkalender die u vorige week hebt ontvangen staat de schoolfotograaf gepland op 11, 12 en 13 

april. De fotograaf heeft ons benaderd of wij konden ruilen met een andere school en daarom zijn onze 

nieuwe data voor de schoolfotograaf nu geworden: 

Woensdag 29 maart – van 12:00 tot 15:30 uur de broer/zus foto; 

Maandag 3 april – portretten en groepsfoto’s 

Dinsdag 4 april – portretten en groepsfoto’s en afscheidsfoto’s groepen 8 

 

Alle groepen op Omnibus 2 en groep 1/2C hebben eerder al een rectificatie ontvangen via Social Schools, 

omdat op hun schoolkalender de studiemiddag van 27 september a.s. ontbreekt.  

http://www.vomar.nl/contact
https://www.kunstisdichterbijdanjedenkt.nl/
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Op onze website zullen wij de schoolkalender laten vervangen door een versie met alle aanpassingen.  

 

Gym+ lessen voor de groepen 1/2 

Almere Kenniscentrum Talent (AKT) gaat 26 september weer van start met de gratis naschoolse gym- en 

sportlessen voor kinderen van groep 1 t/m 8. Iedereen die graag meer of beter wil bewegen mag meedoen. 

En het mooie is, alle lessen worden op school of in de buurt van school gegeven! De kinderen van groep 1/2 

kunnen zich inschrijven voor de Gym+ lessen die onder andere bij basisschool Letterland (= A. Roland 

Holststraat 58) in Literatuurwijk worden gegeven. Deze extra gymles wordt elke dinsdag van 15:30 tot 16:15 

gegeven door een vakleerkracht. Plezier in bewegen staat voorop! Inschrijven kan vanaf vrijdag 2 september 

op de www.sportencultuur.almere.nl  

 

Terugblik 
Bij handvaardigheid is er ook al druk gewerkt door de kinderen! In de groepen 3 zijn de kinderen bezig met het 

kleien van mooie, enge en kunstige krokodillen. Groep 7 is ook bezig met klei en maakt prachtige insecten en 

ze hebben in tweetallen samengewerkt aan duurzame boomhutten! Komt u gerust eens een kijkje nemen op 

Omnibus 1, waar de boomhutten nu geëxposeerd staan in de middenruimte.  

U kunt de vorderingen bij handvaardigheid ook volgen op het instagram account van juf Yvonne: jufyvonne5 

 
 

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 14 oktober 2022 

 

 

http://www.sportencultuur.almere.nl/
https://kleurincultuur.com/in-jouw-buurt/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie

