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Beste ouders, verzorgers, 

 

In de nieuwsbrief nr 2 heb ik aangekondigd dat ik u na de herfstvakantie zou gaan uitnodigen voor een 

koffie/thee-ochtend. Helaas ben ik ruim 2 weken ziek geweest en heeft de tijd me ingehaald. De drukke 

maand december sla ik even over voor deze koffie/thee ochtend.  

Maar noteert u vast in uw agenda dat u van harte welkom bent op dinsdag 17 

januari 2023 op Omnibus 1. De inloop van deze ochtend is vanaf 8.30 uur en we 

starten het gesprek om 8.45 en sluiten af om uiterlijk 10.00 uur.  

Deze ochtend wil ik u graag het één en ander vertellen over de 

onderwijsontwikkelingen op onze school en daarnaast vind ik het heel 

waardevol om u ook op zo’n manier te mogen ontmoeten.  

Bent u erbij? Dan kunt u zich aanmelden via deze koffie&thee link.  

 

 

 

Mascha Paliama 

Directeur 

 

Tot ziens! 

Na bijna 19 jaar neem ik per 1 januari 2023 afscheid van de Omnibus.  

Door privé werkzaamheden heb ik, met pijn in mijn hart, de keus moeten maken om 

afscheid te nemen van MIJN Omnibus. 

In 2004 ging mijn oudste dochter naar de basisschool en ben ik meteen in de AC 

begonnen om te helpen bij de diverse activiteiten op school. Toen ook mijn jongste 

dochter naar school ging, kreeg ik meer vrije tijd en kwam er ook een vacature voor 

een administratief medewerker vrij op school en hier heb ik enthousiast op 

gereageerd. Ik was altijd werkzaam geweest als secretaresse in het bedrijfsleven en 

kende de school goed als AC-lid en wij bleken een fijne match te zijn.  

In de afgelopen jaren heb ik mooie en roerige tijden meegemaakt op de Omnibus en 

het heeft altijd als mijn tweede thuis gevoeld. In de nieuwsbrief van 23 december 

zullen wij u nader informeren over mijn opvolging. 

Het was een groot voorrecht om op de leukste school van Almere te mogen werken 

en ik wil u bedanken voor het vertrouwen dat u in mij hebt gesteld. Tot ziens! Helma 

 

http://www.de-omnibus.nl/
https://forms.gle/iMQKBYVz2G4MRDjs8
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Vacature 

Al enige tijd zijn wij op zoek naar “onze nieuwe Helma”. 

Deze procedure loopt nog steeds. Misschien zoeken wij wel te ver en is onze nieuwe Helma dichterbij dan dat 

wij denken. Bent u een organisatietalent dat wij zoeken neem dan contact op met Mascha. Zij gaat graag het 

gesprek met u aan.  

 

Wat zoeken wij? 

Wij zoeken een organisatietalent die in onze school kan zorgen voor: 

 

➢ de correspondentie naar ouders/verzorgers en externen; 

➢ het beheer van de telefoon; 

➢ het verwerken van de post; 

➢ het invoeren en bijhouden van de leerlingadministratie; 

➢ de verwerking van de financiële administratie; 

➢ ondersteuning aan de directeur op het gebied van secretariële en administratieve taken. 

 

Wat wij bieden? 

➢ m.i.v. 1 december 2022 (of zsm daarna) een betekenisvolle functie in een Daltonschool; 

➢ een job met veel inhoudelijke uitdaging en alle ruimte voor groei; 

➢ beloning en arbeidsvoorwaarden conform cao PO OOP; 

➢ een aanstelling voor onbepaald tijd na gebleken geschiktheid in het eerste jaar; 

➢ een uitgebreid inwerktraject; 

➢ een fijne werkplek met fijne collega’s die naast het dagelijkse werk ook ruimte maken voor gezellige 

activiteiten. 

 

Wie zoeken wij?  

Je bent iemand die van nature vrolijk en enthousiast is en duidelijk is in communicatie. Je hebt een 

ondersteunende instelling en weet als geen ander wat er nodig is. Je bent een echte aanpakker die twee 

stappen vooruit kan denken en zelfstandig werkt (min. MBO 4). Naast de Nederlandse taal beheers je ook de 

Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling.  Je bent niet bang om in de financiële cijfers te duiken en je kunt 

werken met MS Office. 

 

Je gaat voor kwaliteit: je zegt wat je doet en doet wat je zegt, je bent gastvrij en je hebt affiniteit met jonge 

kinderen. 

 

Dank voor onze kerstdonatie 2021 

Het is alweer even geleden, maar vorige schooljaar hebben wij een inzameling voor het goede doel gedaan. 

Wij hebben er toen voor gekozen om een inzameling te doen voor het Kinderhuis van het Leger des Heils in 

Hilversum. In dit Kinderhuis worden kinderen (soms tijdelijk) opgevangen als thuis wonen niet mogelijk is.  

In de Herfstvakantie kregen wij een bericht vanuit het Leger des Heils, met een dankwoord voor onze donatie. 

Hieronder delen wij het bericht met u:  

 

Aan alle leerlingen, ouders en leerkrachten van basisschool De Omnibus, 

 

Wat werden we enorm verrast door het enorme bedrag wat jullie aan ons hebben gegeven! Geweldig dat 

jullie dat hebben gedaan. De kinderen die bij ons wonen, hebben het vaak moeilijk of moeilijk gehad en hoe 

mooi is het om ze dan extra te kunnen verwennen soms. En door jullie kan dat. 

Er zijn 2 joekels van trampolines van gekocht voor 2 verschillende groepen. Een andere groep ging naar Walibi, 

hebben daarna met zijn allen gegeten en hebben er tuinverlichting van gekocht. En de 4e groep heeft een 

Playstation ervan gekocht. Zie de bijlagen voor een impressie. 

We voelen ons enorm verwend door jullie en namens ons allemaal heel erg bedankt! 

 

Hieronder wat bedankjes die de kinderen en hun begeleiders zelf hebben gemaakt: 

Lieve school De Omnibus. 

Wat super fijn, lief en gul dat jullie ons een gift hebben geschonken. 

Ons cadeau zit nog ingepakt omdat wij volgende maand zullen verhuizen en dit onze nieuwe aanwinst wordt! 

all onze kids waren super teleurgesteld dat zij nu de ingebouwde trampoline moeten missen die wij in onze tuin 

hebben. Dit zorgt voor veel plezier en ook kwijtraken van energie op momenten dat dit nodig is. Dankzij jullie 

hebben wij nu een nieuwe trampoline kunnen aanschaffen zodat het springplezier lekker door kan gaan! 

Ontzettend bedankt namens alle begeleiders en kids van de Onyx! 
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Van een andere groep: 

Via deze weg willen we jullie enorm bedanken voor de gift die jullie hebben geschonken! Van dit bedrag 

hebben we een nieuwe trampoline aan kunnen schaffen. De oude trampoline was zo intensief gebruikt, 

waardoor het onderstel kapot was gegaan en de kinderen de trampoline niet meer konden gebruiken. Ze zijn 

ontzettend blij met de nieuwe trampoline. Hij wordt elke dag veel gebruikt.  

Namens de kinderen, de gezinshuisouders en de jeugdzorgwerkers BEDANKT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de kerstcommissie 

Nauwelijks is Sinterklaas in het land 

en toch vindt de kerstcommissie Kerstmis ook erg interessant.  

Wat zal er met Kerst gebeuren? 

Dat vertellen we jullie nu nog niet in al te veel kleuren. 

Donderdag 22 december is goed uitgezocht, 

om gezellig mee te kunnen doen met de Herdertjestocht.  

Het wordt 16.00 uur voor de eerste groepen op alfabet. 

Wij vragen dat u deze belangrijke datum alvast in uw agenda zet. 

De kerstcommissie  

 

 

 

 

Inschrijven Eerste Heilige Communie 

De inschrijving voor de Eerste Heilige Communie voor kinderen vanaf groep 4 is weer geopend en daarom 

zend ik u namens de 'Werkgroep Eerste Communie' van de St. Bonifatius Parochie onderstaand bericht. De 

werkgroep bestaat uit:  

Pastoor: Drs. S.L. Koppers 

Catechetisch medewerkers: Ans Sonneveld en Bernadette Bosma 

Groepsleidsters: Yvonne de Vos en Monique van der Zwan  

 

De Eerste Communie vindt plaats op 10 april 2023 (Tweede Paasdag) om 10.00 uur en 12.30 uur. 

 

De kinderen (vanaf groep 4 t/m groep 8) worden tijdens elf bijeenkomsten voorbereid op hun Eerste 

Communie. We werken met groepen van + kinderen. Er zijn groepen op zaterdagmorgen en op 
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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 dezelfde groep in te 

delen. De werkgroep zal echter, indien mogelijk, rekening houden met de door u opgegeven voorkeur. 

 

De onkosten voor de voorbereiding inclusief foto’s en video bedragen € 50,-.  

Voor elk volgend kind uit het gezin zijn de kosten € 40,-. 

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 worden. Hiervoor kunt u na 

inschrijving een afspraak maken bij de administratie: 

tel.nr. 036-7857047. 

 

U kunt uw kind opgeven door het inschrijfformulier in 

te vullen op: https://katholiekalmere.nl/communie/ 

Let op: de sluitingsdatum is 26 december 2022!! 

Mondelinge opgave of formulieren die na de 

bovengenoemde sluitingsdatum binnenkomen, 

moeten we uitsluiten van deelname.  

 

Financiële mogelijkheden  

De activiteitencommisie, die volledig uit ouders/verzorgers bestaat, is verantwoordelijk voor het beheren en 

uitgeven van de ouderbijdrage. Denk hierbij aan de invulling van alle feestdagen en 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 diverse 

redenen 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 4 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 

• 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. 

 

Oproep oude handdoeken 

Heeft u thuis nog oude hand- en/of theedoeken? Wij zijn er op school HEEL blij mee! 

Uw oude handdoeken kunt u op Omnibus 1 afgeven bij de administratie en op Omnibus 2 kunt u ze afgeven 

bij de conciërge. Alvast heel erg bedankt!! 

 

Maandelijks cultuur uitje voor het gezin 

http://www.allekinderendoenmee.nl/
http://www.stichtingjarigejob.nl/
http://www.uitgesteldekinderfeestjes.nl/
http://www.kinderhulp.nl/
http://www.alsiklatergrootbeninalmere.nl/
mailto:ac@omnibus.nl
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Stel: je wilt iets leuks doen. Als ouders, met elkaar, met de kinderen. Zaal X is een spiksplinternieuw 

cultuurconcept, een vrijplaats, van en voor Almeerders. Een plek waar kunst en cultuur moeiteloos opgaan in 

een heerlijk ontspannen zondagmorgen. Iedere maand naar zaal X, voor koffie, de krant en een voorstelling 

voor de kinderen. Na afloop schuif je samen met je kinderen aan bij een verrassende workshop. De ideale 

zondag voor het hele gezin. 

Koffie & Theater is een nieuw samenwerkingsinitiatief van Kunstlinie, Suburbia en Theatergezelschap 

BonteHond. De volgende editie is op 27 november met Mijnmijnmijn van CoupdeBoule. Meer informatie vind je 

in bijgevoegde flyer en op de website https://kunstlinie.nl/zaal-x-2/ 

 

Trefwoord 

Het thema voor de komende tijd is: verbinden. Je kunt op allerlei manieren verbonden zijn, 

maar het meest duidelijk daarin is verbonden zijn met familie. Tot nu toe hebben we bij de 

verhalen Abraham, Isaak en Jacob gevolgd, (onze aartsvaders). Nu gaan we verder met 

Jozef, die toch wel hele heftige dingen meemaakt, maar toch zijn familie belangrijk blijft 

vinden. 

In december gaan we dan verder met: Klein beginnen. En hier gaan we verder vertellen 

over die andere Jozef, die zoveel eeuwen later een relatie heeft met Maria, de moeder 

van Jezus. En zo werken we naar Kerst toe, met dit prachtige verhaal dat ieder jaar weer 

terugkomt. 

 

 

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 

 Het is weer tijd voor de TiO Wintertour!! Kinderen van 6-12 jaar kunnen deelnemen aan verschillende 

gratis sportactiviteiten in de zaal. Zie de flyer in de bijlage voor meer informatie. Aanmelden kan via 

deze link: https://tinyurl.com/WintertourASW 

 Heeft u de laatste ‘Whats’s Up Literatuurwijk’ al gelezen? Op deze site kunt u hem evt. terugvinden en 

overige informatie over ons Wijkteam terugvinden: https://www.deschoor.nl/html/index.php?pid=245   

 De volgende nieuwsbrief komt uit op 23 december 2022 

 

 

--- 

 

Bijlage: Flyer TIO Wintertour 2022 

https://kunstlinie.nl/zaal-x-2/
https://kleurincultuur.com/in-jouw-buurt/
https://www.zuiderzeemuseum.nl/nl/page/896/feest-aan-de-zuiderzee
https://tinyurl.com/WintertourASW
https://www.deschoor.nl/html/index.php?pid=245
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