
nieuwsbrief oecumenische basisschool voor daltononderwijs de Omnibus 1 

 

 

nieuwsbrief  

de Omnibus 
 

website: www.de-omnibus.nl 17 oktober 2022 Jg14, nr. 2 

 
Inhoud nieuwsbrief Agenda  

Maatregelen bij opleving coronavirus 

Bescherming persoonsgegevens 

Factuur ouderbijdrage 

Naschoolse lessen van AKT 

Kinderboekenweek 

Jeugdsportcultuurfonds 

Activiteiten in de Herfstvakantie 

Kort 

5 t/m 16 oktober 

17 t/m 21 oktober 

2 november 

11 november  

12 november 

14 november 

 

Kinderboekenweek 

Herfstvakantie 

STUDIEDAG; alle leerlingen VRIJ 

Sint Maarten 

Landelijke intocht Sinterklaas 

Sintversiermiddag  

 
Beste ouders, verzorgers, 

 

Hoe werken we op De Omnibus aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs? 

Bij ons op school specialiseren leerkrachten zich op een bepaald vakgebied: dalton, rekenen, taal//lezen, 

kunst en cultuur, jonge kind, wereldoriëntatie, ICT, gedrag, enz.  

Met onze experts bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we de 

kwaliteiten die we nu hebben en maken we plannen hoe we van de huidige 

situatie naar de gewenste situatie kunnen komen.  

We werken middels de plan do check act cyclus. 

 

Focus 22-23: 

Samen met onze gedragsexperts en onderwijsbureau Bijzonder JIJ geven we dit jaar een impuls aan ons 

pedagogisch klimaat.  

Wij zien ontwikkelkansen op de volgende thema’s: 

 Structuren in één lijn door de school;  

 Uitvoeren van de Kanjertraining in één lijn door de school;  

 Pedagogisch en preventief handelen;  

 Heldere gedragsverwachtingen en gedragsmanagement;  

 Inspelen op groepsdynamiek;  

 Analysevaardigheden versterken;  

 

Na de herfstvakantie ontvangt u van mij een uitnodiging voor een koffie/thee-ochtend zodat we samen in 

gesprek kunnen gaan rondom deze ontwikkelingen. 

 

Voor nu wens ik u allen een hele fijne herfstvakantie! 

 

 

 

 

 
 

Mascha Paliama 

Directeur 

 
 

 

http://www.de-omnibus.nl/
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Maatregelen bij opleving coronavirus 

Het kabinet wil dat jongeren en kinderen naar school en de kinderopvang kunnen gaan, ook bij een opleving 

van het coronavirus. Daarom zijn er 4 fases met maatregelen voor alle onderwijssectoren en de kinderopvang 

om besmettingen te beperken. Van licht tot zwaar (van donkergroen naar rood) 

Alle scholen is gevraagd om voor 1 oktober een draaiboek voor te leggen aan de MR. Het goedgekeurde 

draaiboek van De Omnibus vindt u als tweede bijlage in het socialschoolbericht.  
 

Bescherming persoonsgegevens 
Graag informeren wij u over het volgende: 

Vanaf 2018 geldt in de hele Europese Unie een nieuwe privacywet rondom deze persoonsgegevens, de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend als GDPR). Deze wet geeft je meer 

bescherming en zeggenschap over informatie van jezelf die je deelt met organisaties en bedrijven. Door de 

nieuwe regels sta je sterker in het beschermen van je privacy. 
Scholen hebben een speciale verantwoordelijkheid als het gaat om de privacy, omdat leerlingen door hun 

leeftijd extra kwetsbaar zijn. Om hun privacy te waarborgen, vragen wij ouders op het aanmeldformulier aan 

te geven waar wij beeldmateriaal van de leerling wel/niet mogen gebruiken. Deze vraag wordt jaarlijks 

herhaald op de achterzijde van het bereikbaarheidsformulier dat u aan het begin van het schooljaar krijgt van 

de leerkracht. 

Gegevens van kinderen en/of ouders worden nooit zonder vooraf gegeven toestemming van betrokken 

gedeeld met derden. 

 

Leerkrachten hebben slechts toegang tot die leerlingen die zij les geven. Wanneer er leerlingengegevens via 

de mail gedeeld moeten worden, dan maakt de school gebruik van beveiligde verzending via Zivver. 

Wanneer er groepslijsten worden gedeeld met ouders, bijv. voor de groepsindeling in het nieuwe schooljaar, 

dan worden alleen voornamen gebruikt. 

 

Binnen onze stichting (Prisma Almere) hebben wij een Privacy Officer, bij wie wij terecht kunnen met vragen en 

waar wij een evt. datalek moeten melden. De procedures rondom een geconstateerd datalek zijn bij ons 

team bekend en wij hebben allen de module ‘AVG module’ behaald. De Privacy Officer adviseert de scholen 

ook continue over procedures en zij geeft tips hoe te handelen in bepaalde situaties.   

 
Factuur ouderbijdrage 

Beste ouders/verzorgers, 

Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang en ook vanuit de Activiteitencommissie (AC) zijn wij al druk bezig 

met het voorbereiden van alle geplande activiteiten voor het komende schooljaar. Denk bijvoorbeeld aan het 

Sinterklaas- en Kerstfeest, Pasen en niet te vergeten het jaarlijkse schoolreisje en voor de groepen 8 een 

fantastisch kamp.  

Om al deze leuke dingen te kunnen bekostigen is het voor de school van groot belang dat de ouderbijdrage, 

ondanks dat deze vrijwillig is, betaald wordt. Helaas zien wij de bijdragen teruglopen, waardoor er grote 

tekorten ontstaan in het budget. 

Vorige week is er via WISCollect een factuur uitgegaan naar alle ouders voor de bijdrage van dit schooljaar. 

Voor de groepen 1 t/m 7 is dit €55 per kind per schooljaar, wat betaald mag worden in 2 termijnen.  

Voor de groepen 8 gaat het i.v.m. het kamp om €110 per kind 

per schooljaar. Dit mag betaald worden in 3 termijnen. Voor de 

kinderen die instromen na 1 januari gaat het om €27,50 per kind 

voor het resterende schooljaar. 

 

Natuurlijk hebben wij er in deze dure tijden alle begrip voor als u 

de bijdrage niet kunt betalen of als u liever in meerdere 

termijnen zou willen betalen. Wist u dat u dit kunt melden bij 

Helma Peters van de administratie, zonder dat anderen daarvan op de hoogte worden gesteld? U kunt dan 

kwijtschelding krijgen of er kan samen naar een andere passende oplossing gezocht worden. Ook zijn er 

verschillende fondsen, zoals het Nationaal Kinderfonds https://kinderhulp.nl/,  waar u als ouder een aanvraag 

kunt indienen voor het betalen van de ouderbijdrage of bijvoorbeeld via het wijkteam. Zij vertellen u graag 

meer over de diverse mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen en zij helpen u ook graag met het 

indienen van een aanvraag. Uiteraard wordt er met deze informatie discreet omgegaan en worden anderen 

niet op de hoogte gesteld van eventuele fondsaanvragen. U kunt Helma Peters bereiken via het emailadres: 

info@de-omnibus.nl 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
https://kinderhulp.nl/
mailto:info@de-omnibus.nl
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Mocht u een andere reden(en) hebben voor het niet betalen van de ouderbijdrage, staat de school er voor 

open daarover met u in gesprek te gaan, zodat er gekeken kan worden wat er eventueel wel mogelijk is. Ook 

kunt u altijd een mailtje sturen naar de penningmeester van onze activiteitencommissie als u graag meer 

informatie wilt hebben over wat er met de ouderbijdrage gebeurd of als u vragen heeft over uw betaling. 

Stuur in dat geval een mailtje naar: penningmeesteromnibus@gmail.com 

 

De realiteit is helaas dat als we deze tekorten zullen houden, we verschillende activiteiten moeten schrappen. 

Denk bijvoorbeeld aan het schoolreisje, omdat dit een groot bedrag uit het budget is en we dit dan niet meer 

voor alle kinderen kunnen aanbieden.  

Wij hopen ontzettend dat het u met de aangeboden mogelijkheden lukt om de bijdrage te betalen, zodat wij 

door kunnen blijven gaan met het organiseren van alle leuke activiteiten en hiermee de kinderen kunnen 

verblijden! 

 

Wij wensen u een hele fijne herfstvakantie! 

Vriendelijke groet namens de leden van de Activiteitencommissie  

 

Naschoolse lessen van AKT  

Met de naschoolse lessen van Almere Kenniscentrum Talent (AKT) kunnen kinderen uit het (speciaal) 

basisonderwijs na schooltijd op eigen niveau deelnemen aan culturele of bewegingslessen. Het AKT biedt vijf 

gratis naschoolse lessen aan verspreid over diverse locaties in Almere. Lees voordat je je aanmeldt de 

algemene informatie over het AKT goed door! Vanaf 2 september jl. staat het lesaanbod voor schooljaar 2022-

2023 online https://sportencultuur.almere.nl/akt  

 

Kinderboekenweek 

De afgelopen week was het Kinderboekenweek en wij begonnen 

vorige week woensdag allemaal in het groen. Leerkrachten 

stonden op het plein te dansen en mee te zingen op het lied ‘Gi-

Ga-groen’ van Kinderen voor Kinderen. Er werd groepsdoorbroken 

gewerkt en wat was het mooi om de oudere kinderen te zien 

voorlezen aan de kleuters. Groepen 7 en 8 hadden een 

voorleeswedstrijd met een heuse jury en wat hadden die het 

moeilijk met het kiezen van winnaar. Twee bovenbouw leerlingen 

delen hun ervaring over de kinderboekenweek:  
 

“Ik vind het best leuk dat je ook veel moet lezen.  

We hebben boeken gelezen en spelletjes gespeeld.  

Het is een leuke thema.  

Het leesalarm was een beetje raar want tijdens de les ging het alarm maar voor de rest was het wel goed.  

De versiering was wel mooi.  

De activiteiten waren leuk en we gaan zo nog de boekendans doen.” 

Groetjes Rowell (8c)  

  

“De Kinderboekenweek is leuk voor elke school! 

We hadden veel activiteiten zoals boeken gelezen en spelletjes gespeeld.  

Het thema is Giga Groen het is een super leuk thema over de natuur.  

Het leesalarm is leuk, omdat je meer over je boek te weten komt, want als het alarm afgaat dan moeten we 

lezen en daardoor kom je meer te weten over je boek.  

De versiering is leuk met de voorkant van boeken uitgeprint en uitgeknipt als vlaggetjes en door de school 

gehangen.  

We hebben een boekenbal, dan zet de juf een muziekje aan en gaan we dansen als de muziek stopt moeten 

we gaan zitten en dat boek lezen.  

Als iemand een boek uit heeft kan je een blad maken met de titel van je boek erop. Dan kan je die in de 

boom plakken. De boom staat in de hal beneden.” 

Groetjes Nila (8c)  

 

 

 

mailto:penningmeesteromnibus@gmail.com
https://sportencultuur.almere.nl/akt
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Jeugdsportcultuurfonds 

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. Onze gymmeester Casper doet de aanvragen voor het sportfonds en Helma van de administratie 

doet de cultuuraanvragen.  

Vanaf 5 jaar kan er via het fonds ook zwemles voor diploma A aangevraagd worden. Meer informatie hierover 

kunt u opvragen bij Helma.  

 

 
 

Activiteiten in de Herfstvakantie 

Corrosia theater, expo en film  

Komende week is het al weer herfstvakantie. En om te voorkomen dat de kids niet weten wat ze met al die 

vrije dagen moeten hebben wij KROOST! De leukste KinderKunstVakantie van Almere. 

Deze editie een mooie filosofische voorstelling van De Zaak A en vier films uit het programma van Cinekid 

Festival ’22. Bovendien zijn er een aantal leuke workshops georganiseerd. Vervelen is dus geen optie! 

Meer informatie via https://www.cultureelcentrumcorrosia.nl/programma/jeugd  

 

Kunst en cultuur bij jou in de buurt 

Gedurende het gehele jaar zijn er diverse activiteiten en workshops voor jong en oud. Meer informatie via 

Ontdek Kunst en Cultuur… - Stichting Kleur in Cultuur 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie
https://www.cultureelcentrumcorrosia.nl/programma/jeugd
https://kleurincultuur.com/activiteiten/
https://kleurincultuur.com/activiteiten/
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Talent in opleiding 

In de afbeeldingen hierna vinden jullie informatie over gratis activiteiten in de herfstvakantie, georganiseerd 

door de Buurtsportcoach en TIO (Talent In Opleiding). Op deze dagen zijn er activiteiten: 

Donderdag 20 oktober van 13.00 – 16.00u:         FIFA Skill Games op het Clarence Seedorfplein in Stedenwijk. 

Vrijdag 21 oktober van 13.00 – 16.00u:                 Dag van de Armoede op het Stadhuisplein, Almere Centrum.  

 

Het event op het Stadhuisplein staat in het teken van de armoede. Deze dag zijn het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur en Als Ik Later Groot Ben (AILGB) ook aanwezig. Het Jeugdfonds kan gezinnen, die het financieel niet 

breed hebben, ondersteunen bij sportdeelname van het kind. Bij AILGB kunnen kinderen een wens 

achterlaten, zij gaan hier vervolgens mee aan de slag om de wens daadwerkelijk te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 

 Kent u deze website al met leuke culturele activiteiten voor kinderen in de wijk: 

https://kleurincultuur.com/in-jouw-buurt/ 

 Tip voor in de wintermaanden: Feest! Aan de Zuiderzee | Zuiderzeemuseum 

 De volgende nieuwsbrief komt uit op 18 november 2022 

 

 

 

 

 

 

https://kleurincultuur.com/in-jouw-buurt/
https://www.zuiderzeemuseum.nl/nl/page/896/feest-aan-de-zuiderzee

