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Inhoud nieuwsbrief Agenda  

Herhaling uitnodiging koffieochtend 

Juf Helma bedankt! 

Juf Wendy welkom! 

Gratis scheidingsprogr. 4-12 jarigen 

Sinterklaas feest 

Kerstviering 

Kort 

26 december t/m 6 januari  

13 januari 2023  

9 februari 2023 

27 februari t/m 5 maart 

KERSTVAKANTIE  

Studiemiddag v.a. 12:00 uur VRIJ 

Studiedag, gehele dag VRIJ 

VOORJAARSVAKANTIE 

 
Beste ouders, verzorgers, 

 

 

 

           Samen 
          heeft nog nooit zoveel 

     betekenis gehad als dit jaar 

       Laten we de momenten dat we  

  samen kunnen zijn daarom koesteren 

   Het team van De Omnibus wenst jullie heel veel ‘samen’,  
   een gezegende kerst en gezondheid in het nieuwe jaar  

 

 

 

 

Mascha Paliama 

Directeur 

  

Herhaling uitnodiging koffieochtend 

Op dinsdag 17 januari nodigen wij u van harte uit voor een koffieochtend op 

school. 

De inloop van deze ochtend is vanaf 8.30 uur op Omnibus 1 en we starten om 

8.45 en sluiten af om uiterlijk 10.00 uur.  Deze ochtend willen wij u graag het 

één en ander vertellen over de onderwijsontwikkelingen op onze school en 

daarnaast vinden wij het heel waardevol om u ook op een andere manier te 

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

 

Juf Helma bedankt! 

We hebben woensdag met de kinderen afscheid genomen van een fantastische collega: 

juf Helma. 

Haar laatste werkdag was gisteren en we zullen haar aanwezigheid in school erg missen. 

Zij stond altijd voor iedereen klaar en heette elke ochtend weer alle kinderen en ouders op 

Omnibus 1 welkom. 

We zijn dankbaar dat wij zoveel jaar hebben mogen samenwerken.  

Zoals u op de foto kunt zien is zij woensdag enorm verwend. Dank dat zoveel kinderen een 

attentie voor juf Helma hadden meegenomen. Ze zal hier nog lange                                 

tijd van kunnen genieten. 

 

http://www.de-omnibus.nl/
https://forms.gle/iMQKBYVz2G4MRDjs8
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Juf Wendy welkom! 

We zijn ook heel blij dat we kunnen melden dat we een nieuwe collega hebben kunnen vinden die de taak 

van juf Helma met ingang van 1 maart 2023 gaat overnemen.   

Haar naam is Wendy Broerse en zij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.  

 

Gratis scheidingsprogramma's voor 4-12 jarigen 

Eind januari/begin februari 2023 gaat Humanitas weer starten met kosteloze scheidingsprogramma’s voor 4-12 

jarigen (en hun ouders).  

Vanaf 1 februari 2023 Stoere Schildpadden leeftijd: 4-6 jaar 

Vanaf 1 februari 2023 Dappere Dino’s  leeftijd: 6-8 jaar 

Vanaf 31 januari 2023      leeftijd: 8-12 jaar 

  

• De programma’s bieden kinderen in groepsverband de mogelijkheid om (spelenderwijs) hun 

ervaringen, gevoelens en gedachten een plaats te geven;  

• Kinderen leren omgaan met probleemsituaties en ontwikkelen meer zelfvertrouwen;  

• Ouders worden nauw betrokken bij het programma en volgen een ouderprogramma van twee 

avonden (De ScheidingsATLAS);  

• De bijeenkomsten staan onder leiding van deskundige coaches van Humanitas Gezin en Verlies 

Almere en JGZ Almere;  

• Aan het volgen van de programma’s zijn GEEN kosten verbonden voor ouders en kinderen;  

• In de bijgevoegde flyers vind je meer informatie over de programma’s, aanmeldformulieren kun je 

opvragen via onderstaande contactpersonen;  

• Let op: de programma’s zijn niet geschikt voor kinderen waarvan ouders in een complexe 

scheiding/vechtscheiding zijn verwikkeld! 

  

Wil je overleggen over een aanmelding of meer informatie? Voor Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s kun 

je contact opnemen met Simone: 06-13101620 / s.untersalmberger@humanitas.nl 

Voor KOESA kun je bellen of mailen naar Saskia: tel. 06-35111480 / s.koning@humanitas.nl. 

 

Sinterklaas feest 

Op 5 december was er groot feest op de Omnibus. Al heel vroeg stonden er kinderen op het schoolplein te 

wachten op Sinterklaas en er waren twee stoere Pieten die het dak op durfden om op de uitkijk te staan voor 

Sinterklaas. Het goede nieuws was dat alle cadeautjes voor onze leerlingen precies op tijd naar Almere waren 

gebracht, maar het slechte nieuws was dat ze niet op de Omnibus waren aangekomen! Ze lagen bij een 

recyclebedrijf in Almere! Via de handige website van het Sinterklaasjournaal konden de kinderen een brief of 

filmpje insturen voor Sinterklaas om hem te laten weten dat hij eerst langs het recyclebedrijf moest met zijn 

pieten, om de cadeautjes op te halen.  

 

Op 5 december kwam er een busje van het bedrijf, bestuurd door pieten, aanrijden op het schoolplein. Daar 

stonden de kinderen vol verwachting uit te kijken naar Sinterklaas. Alle pieten waren goed aangekomen met 

het busje, maar Sinterklaas was er zelf niet! De pieten waren hem kwijtgeraakt tijdens het inladen van de 

zakken cadeautjes. De kinderen begonnen heel hard te zingen zodat Sinterklaas dan misschien zelf de weg 

naar school zou kunnen vinden. Ondertussen waren de pieten druk aan het zoeken naar Sinterklaas en een 

piet vond dat we de vrachtwagen maar open moesten doen. Dan maar een feest zonder de Sint, maar wel 

mét cadeautjes. 

 

En daar…. Daar was Sinterklaas!! Bleek hij achterin de vrachtwagen te zitten, druk bezig de zakken te scannen 

en de cadeautjes aan het controleren. Toen de deur van de vrachtwagen openging, zei hij: “O, hallo! Dag 

hoor! Volgens mij klopt alles nu, wat fijn dat jullie er allemaal zijn kinderen”. De Sint was er, de cadeautjes 

waren er en de pieten en bijna alle kinderen waren er. Het feest kon beginnen! 

 

In de ochtend kwamen de onderbouwgroepen bij Sinterklaas op bezoek en in de bovenbouw werden er 

prachtige en zeer creatieve surprises uitgepakt en zij gingen in de middag op bezoek bij de Sint die een super 

coole band bij zich had. Eén van onze leerlingen heeft zelfs een lied meegezongen met de band! Het was een 

geweldig feest en wat was het fijn dat wij het feest weer samen konden beleven! 

mailto:s.untersalmberger@humanitas.nl
mailto:s.koning@humanitas.nl
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Kerstviering 

De laatste periode van het jaar 2022 stond in het teken van kerst. Het kerstfeest gaat over de geboorte van 

een kindje in een kribbe, genaamd Jezus. Op beide locaties stonden ’s ochtends vroeg kleutertjes in de stal, 

verkleed als Jozef en Maria en soms ook met herders en engeltjes erbij! Wat hebben de kleuters dat toch mooi 

gedaan! Op donderdag konden de leerkrachten kiezen of zij met hun groep samen gingen ontbijten of 

lunchen. Zowel de kerstontbijtjes en de kerstlunches waren erg fijn en gezellig. De klassen waren leuk 

aangekleed en er was overal een fijne sfeer te zien in de klassen. Eindelijk was er dan de herdertjestocht die wij 

keer op keer moesten annuleren door de maatregelen die toen golden. De opkomst bij de herdertjestocht 

was erg goed en wij mogen terugkijken op een fijne periode samen. 

We zeggen u dank voor uw bijdrage aan ons goede doel, ook namens Stichting jarige Job en de 

kerstcommissie wenst u allen Fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2023! 

 

 



nieuwsbrief oecumenische basisschool voor daltononderwijs de Omnibus 4 

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 

 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 3 februari 2023 

 

 

Tekening gemaakt door Defne, groep 3C 

Wij wensen je/jullie warme en gezellige kerstdagen en een gezond en sprankelend 2023! 

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

