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Agenda
Zoals u kunt zien de agenda voor de rest van dit schooljaar. Er is nog een hoop te beleven op school!
vrijdag 22 april
25 april t/m 6 mei
maandag 9 mei
maandag 16 mei, 15.15 uur
dinsdag 17 mei
donderdag 19 mei
donderdag 26 mei
vrijdag 27 mei
maandag 6 juni
vrijdag 10 juni
maandag 20 juni, 15.15 uur
donderdag 27 juni
dinsdag 28 juni
donderdag 30 juni
donderdag 7 juli
donderdag 14 juli
maandag 18 juli, 15.15 uur
woensdag 20 juli
donderdag 21 juli
vrijdag 22 juli
maandag 5 september

Koningsspelen
Meivakantie
Joepie, de school begint weer
ColumBus en Boekenfiets
Personeelsdag Archipel, de school is gesloten
Mad science
Hemelvaart, de school is gesloten
De school is gesloten
Pinksteren, de school is gesloten
Sportdag, informatie volgt
ColumBus en Boekenfiets
Schoolreis groep 1en 2
Schoolreis groep 3/4 en 5/6
Groep 7/8 Kanoa
Groep 7/8 zwemmen in De Parel
Studiedag, de school is gesloten
Eindmusical groep 8
ColumBus en Boekenfiets
Afscheid groep 8 + ouders en
De Nacht van groep 8 (overnachting in school)
Groep 8 heeft zomervakantie vanaf vandaag
Start Zomervakantie start al om 12.00 uur!
De school gaat weer beginnen!!!!!

Koningsspelen
We zijn heel blij dat we morgen de 10e editie van de Koningsspelen kunnen
vieren. We beginnen de dag met een openingsdans op het schoolplein.
U bent van harte welkom om te komen kijken.
Daarna volgt een gezond en feestelijk Koningsontbijt.
Groep 5 tot en met 8 gaat na het ontbijt naar het strand (zie ISY bericht van
vorige week).
Groep 1 tot en met 4 blijft op school en daar gaan we een heerlijke dag
tegemoet met spellen en sporten.
De leerlingen moeten die dag dus in sportieve kleding komen en als ze dit hebben mag die Oranje of
rood-wit-blauw zijn.

Pauzesport hockey groep 5 tot en met 8
Buurtsportcoaches brengen basisscholen in beweging
Vlissingen zet in op een actieve leefstijl onder de inwoners van de gemeente. Om de basis te leggen voor een
leven lang bewegen geeft men op tal van basisscholen pauzesport. Zo wordt de jeugd tijdens én na schooltijd
in beweging gebracht. Ook op de Omnibus doen we hier aan mee.
Bewegen is gezond (én leuk) en heeft voordelen op de korte en lange termijn. Voor jong en oud is het van groot
belang om voldoende te bewegen. Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen is het gewenst om ten
minste vijf dagen per week 30 minuten matig intensief te bewegen. Voor kinderen, jongeren en mensen met
overgewicht is dit echter 60 minuten per dag gedurende de hele week. Hierbij gaat het om een activiteit waarbij
hartslag en ademhaling omhoog gaan. Denk hierbij aan stevig doorwandelen, flink doorfietsen, tuinieren of
joggen.
Onder de leiding van een hockeycoach spelen de kinderen van groep 5 tot en met 8 elke maandag hockey.
Het is een leuk spel waarbij ze leren samenspelen en tegelijk volop bewegen. Er is tevens meer rust op het
plein en de kinderen gaan ontspannen het tweede deel van de schooldag in.

Testen
Per 23 maart zijn de laatste Corona maatregelen vervallen. Dit geldt ook voor het preventief testadvies voor de
leerkrachten en leerlingen van groep 6, 7 en 8.
Wel blijft het advies om bij klachten een zelftest te doen. Dit advies geldt voor alle kinderen (dus van groep 1
t/m groep 8) en volwassenen. Heeft u een zelftest nodig voor uw kind, dan kunt u (of uw kind) daarom vragen
aan de leerkracht.

Schoolreizen
Naast de afsluitende activiteiten voor groep 7/8, zoals Kanoa en de Parel in Domburg, gaan de andere groepen
natuurlijk ook op schoolreis!

Groep 1/2 gaat op donderdag 7 juli naar Five Star Farms in Kamperland.
We gaan met de auto en zoeken daarvoor dus nog
rijders! U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkrachten
van groep 1/2 of via omnibus@archipelscholen.nl.

Groep 3/4 en 5/6 gaan op dinsdag 28 juni ook op schoolreis. Waar naar toe is nog even geheim.
Verdere informatie volgt later.

Kinderkunstroute Bossenburgh
Tijdens de Kinderkunstweek 2022 maakten alle leerlingen van de Omnibus een boom (thema Kinderkunstweek)
onder begeleiding van kunstenaar Agnes den Hartogh.
In de hele wijk zijn de kunstwerken te bewonderen in vensterbanken van bewoners.
De leerlingen krijgen een route mee waarop staat waar de kunstwerken staan. U kunt samen met uw
zoon/dochter deze kunstwerken dus gaan bewonderen.
Vorige week vrijdag is de Kinderkunstroute officieel geopend bij ons op school door Agnes den Hartogh en
Henk Zielstra.

Britt en Rebecca (groep 5/6) mochten hun gemaakte kunstwerk bij
buurtbewoners in de vensterbank neerzetten. Kijk hoe trots…..

Fruit op woensdag

Deze week hadden we het laatste fruit via EU Schoolfruit. Dat betekent niet dat we geen fruitdag meer hebben.
Wilt u op de woensdag uw kind in plaats van een koek een stuk fruit meegeven? Zo leren ze dat gezond ook
lekker kan zijn!

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Een, twee, drie, vier
Hoedje van
Hoedje van…..

Wilt u dit zingen met uw kind? Klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=h85oQHcUEl4

Groep 3/4
We hebben heel wat geknutseld voor de Kinderkunstweek maar ook voor moederdag zijn we volop bezig
geweest!

Groep 5/6

De donderdag voor pasen hebben wij een heerlijke lunch op school gehad. De kinderen hebben erg genoten!
‘s Middags hebben wij op het plein nog eieren gezocht. Door het lekkere weer waren de eieren wel een beetje
gesmolten.De paashaas had de eieren goed verstopt.

Groep 7/8
Schoolvoetbal jongens
Eindelijk kon er na 2 jaar weer een schoolvoetbaltoernooi worden georganiseerd. Hieraan deed een
jongensteam, o.l.v. meester Gayito en juf Mireille, mee! We zijn ontzettend trots op onze voetballende
jongens uit groep 6,7 en 8. Ondanks dat ze tegen sterke tegenstanders moesten spelen, bleven ze sportief
en behulpzaam! Jullie waren een topteam!

Wordshop ‘Spoken Word’
Groep 7/8 heeft vorige week een “Wordshop” spoken word gekregen door vakdocent (en muzikant) Jasper
van den Bovenkamp. Samen met hem leerden de leerlingen woorden en zinnen in het juiste ritme en op
verschillende soorten rijm (of juist niet), op papier te zetten. Over een paar weken gaan de leerlingen naar
Muziek Podium De Spot in Middelburg, om hun woordkunsten op een echt podium te ‘spitten’.
Eindtoets
Op woensdag 20 en donderdag 21 april maakten de leerlingen van groep 8 De IEP eindtoets. Dit als afronding
van 8 jaar basisschool. Op iedere dag maakten zij twee delen (Taalverzorging en Rekenen) van een uur.
Na deze inspanning hebben zij hun meivakantie zeker verdiend.
De uitslagen kunnen in de week van 17 mei worden verwacht. Spannend!
Hierna kan het vizier van de leerlingen op de andere activiteiten als afronding van hun basisschooltijd; naar
Kanoa en De Parel en natuurlijk de eindmusical Soap in de Soep!
Voedselbos

Groep 7/ 8 heeft hard gewerkt aan het voedselbosje. Hier was inmiddels veel gras gegroeid, waardoor de
aanplanting niet goed meer zichtbaar was. Samen met een hovenier hebben we het weer op orde gemaakt; er
is een appelboom bijgeplant, een kruidenspiraal gemaakt én we hebben een biologische cola proeverij gehad.
Nadat het fruit geplukt kan worden, volgen er proef/kooklessen, om zo meer over voedsel dat direct uit de
natuur komt, te leren.
3D printen
Iedere vrijdagmiddag krijgen de kinderen van groep 5/6 en 7/8 niet alleen les in het voedselbos, maar ook les in
3D printen.
De basis ligt nu nog bij het ontwerpen en kennismaken met de mogelijkheden van onze printer.
Het ontwerp waar we nu kennis mee hebben gemaakt is een simpele kubus van 6 vierkante centimeter met een
poppetje er exact bovenop. In de volgende lessen gaan we steeds meer werken naar bruikbare ontwerpen
zoals een beker, gereedschap enz.

Thema WO II
Mede doordat 4 en 5 mei (herdenken en de vrijheid vieren) in de meivakantie vallen, hebben we voorafgaand,
de afgelopen periode extra aandacht besteedt aan de Tweede Wereldoorlog. Na de meivakantie gaan we
verder om te leren over deze periode en wat het ons in deze tijd heeft opgeleverd (of juist niet). De leerlingen
maken een werkstukje in een schriftje, lezen boeken (zoals het eerder gekregen Achterhuis van Anne Frank)
over deze periode en kijken naar series en films, zoals “13 in de oorlog”. Het is opvallend hoe gemotiveerd en
nieuwsgierig de leerlingen zijn.

Post
Rond de Koningsspelen en Koningsdag wordt er van alles georganiseerd:

We kregen nog meer post, namelijk van Vlissingen in Beweging. Ook zij organiseren ook leuke sportieve
evenementen; de u al bekende Sportmix, die op donderdag ook in Westerzicht te volgen is en een Urban Sports
Event. Zie voor deze twee sportieve activiteiten de bijgevoegde flyers!!

Wij wensen u een fijne meivakantie!

