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Daltonschool deBuut

07-09-2020
Vanuit de directie
De eerste dag van schooljaar 2020-2021!
Vorige week is de school weer begonnen. Wat fijn om alle leerlingen weer in goede
gezondheid te kunnen ontvangen. Ik ben blij met u te kunnen delen dat we zowel als
team als qua leerlingen het schooljaar compleet zijn gestart in de afgelopen week.
Tijdens de eerste dag, in soms een nieuw lokaal met een nieuwe leerkracht, zijn er
verschillende kennismakingsspelletjes gespeeld en soms ook al gewerkt. De sfeer in
de groepen was goed en het was duidelijk te merken dat iedereen het leuk vond
elkaar weer te zien en te beginnen.
Aan het eind van deze eerste dag kreeg Arda (onze oudste leerling) een cadeau in
het bijzijn van iedereen. Hij mocht ons nieuwe schooltenue onthullen en als eerste
aantrekken. Sommigen van u hebben ook de leerkrachten in het shirt gezien bij het
uitgaan van de school om 14:45 uur.

Corona maatregelen
Door alle Corona maatregelen lopen veel zaken anders dan u van ons gewend bent.
Hierdoor is het op dit moment bijvoorbeeld niet mogelijk om dagelijks met uw kind
mee te lopen naar zijn/ haar lokaal. Natuurlijk willen wij u wel graag in de
gelegenheid stellen om de klas te bekijken. Vandaar dat wij als team besloten
hebben de informatieavonden door te laten gaan alleen iedere groep op een “eigen”
avond. Op het leerplein ontvangt u alle algemene informatie zodat we de anderhalve
meter goed kunnen hanteren. U kunt in kleine groepjes op die avond ook in de klas
kijken. Wij vragen u wel in de school een mondkapje te dragen en per leerling
slechts 1 ouder/verzorger aanwezig te laten zijn. De gebruikelijke terugblik heeft u
aan het eind van schooljaar 2020-2021 in de laatste nieuwsbrief ontvangen. De
vooruitblik zal ik met u delen in de eerstvolgende nieuwsbrief na de studiedag van 18
september.

Kalender schooljaar 2020-2021
Vandaag ontvangt u, via uw kind, de kalender voor schooljaar 2020-2021. In de
kalender ziet u dit jaar ook een aantal cursief gedrukte data. Dit zijn activiteiten die
wegens de Corona maatregelen het risico lopen niet door te gaan of anders
georganiseerd moeten worden.

Ook dit jaar doen wij weer mee met de verkoop
van Jantje Beton lootjes! Vorig jaar heeft u kunnen
zien dat wij het schoolplein hebben ingericht met
de opbrengst. De kinderen zijn razend enthousiast
over de nieuwe natuurspeeltuin. Uiteraard hopen
wij dit jaar ook weer op een grote opbrengst!
We verkopen lootjes van De Kleine Jantje Beton loterij van 9 september t/m 23
september 2020, 50% van de opbrengst is voor spelen en bewegen op het
schoolplein. De organisatie heeft er goed over nagedacht om het dit jaar zo veilig
mogelijk te houden. De leerlingen hebben vandaag een pakket mee naar huis
gekregen met informatie over de verkoop van de lootjes. Heeft u nog vragen over de
Jantje Beton Loterij? Kijk op www.jantjebeton.nl/loterij
Uitgelicht onderwijsinhoudelijk
Thematisch werken binnen deBuut
Zoals u weet werken wij binnen deBuut thematisch. Onder andere middels de
nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van het thema en de inhoud.

Groep 1 tot en met 3:
De komende weken gaan wij in de groepen 1 tot en met 3 aan de slag met het
thema: dit ben ik. Hoe zien we er nu eigenlijk uit? Wat kan je met je lichaam?
Misschien zijn er wel liedjes die ons hierbij helpen en die we lekker met zijn allen
kunnen zingen en op kunnen dansen in de klas. We zijn niet alleen heel nieuwsgierig
naar ons lichaam, maar ook naar met wie wij allemaal in contact komen. Hoe ziet
mijn familie eruit? Wie zijn mijn vriendjes? Aan de aan de hand van KWINK zullen
we het ook hebben over hoe je nou met relaties omgaat? Hoe kan je anderen
helpen? Hoe doen we dat in de klas? Het is een breed onderwerp waarin we veel
kunnen leren. Dit leren doen we natuurlijk door spelletjes, werkjes, liedjes,
knutselwerkjes en filmpjes.
Groep 4:
Tijdens het project ‘Waar is het?’ uit het domein aardrijkskunde lezen de kinderen
teksten, verhalen en gedichten over:
• gebouwen en standbeelden (in de buurt)
• verschillende landschappen
• wat de gemeente doet
• Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
• bijzondere plekken en dingen van Nederland
• de aarde, de maan en het heelal
De kinderen gaan aan de slag met een plattegrond van de klas, de school, de wijk
en Nederland. Ze leren hoe je de veiligheid van je fiets controleert, wat het
ontruimingsplan van de school is en waar de brandslangen hangen. En oefenen hoe
ze veilig lopen met een groep.
Er zijn clipjes over wat er onder de grond loopt, de Waddeneilanden, waterzuivering,
draaiorgels, natuur in de stad en meer. Er zijn opdrachten over zoeken naar beestjes
en bijzondere deksels en tegels in de buurt van de school.
Ze oefenen spellingcategorieën, er wordt gelet op vlot lezen of lezen met de juiste
klemtoon. De kinderen beantwoorden wie-wat-waarom-waar en hoe vragen.

Groep 5 tot en met 8
Project Afrika - Azië

Alles in 1

Wie van records houdt moet in Azië en Afrika zijn. Het zijn de twee grootste
werelddelen. Ze hebben twee landen met de meeste inwoners: China en India. Ook
de hoogste berg, de langste rivier en de grootste woestijn vinden we in deze
werelddelen. Klaar voor de grote reis? Het mooie is dat we er geen stad of land voor
hoeven af te lopen. We kunnen het allemaal ontdekken vanaf onze stoel, gewoon in
ons lokaal van deBuut.
Week 1 Noord-Afrika
Een mooie film laat ons de sfeer proeven van Marokko. Drukke steden, maar ook de
stille ruimte van de uitgestrekte Sahara. De nomaden van deze woestijn, de
Toearegs, ontmoeten we op een computerclip. Zij zijn gewend aan de hete dagen en

de koude nachten.Net als de woestijnhagedis die ‘s nachts onder het zand kruipt.
We lezen een sterk verhaal over Aladdin en de wonderlamp. We duiken al gauw in
de topografie van Noord-Afrika.
Week 2 Centraal- en Zuid-Afrika
Een reis door Zuid-Afrika is een belevenis. Dat blijkt uit de mooie film over dit land
waar vroeger apartheid was. Ook leren we Ruth kennen. Zij woont in arme
krottenwijk in Kenia. Er is nog veel armoede in Afrika, dat zien we wel. Aids, droogte,
honger en oorlogen zijn de grootste problemen. Steppe, savanne, tropisch
regenwoud, alle landschappen komen langs. Mooi om te zien hoe de natuur zich
aanpast aan het klimaat. We lezen het verhaal ‘De lange weg naar de vrijheid van
Nelson Mandela.’ Hij zat 24 jaar gevangen omdat hij tegen de apartheid was. Later
werd hij president!
Week 3 Het Midden-Oosten
In het Midden-Oosten komen drie werelddelen bij elkaar. Kijk maar op de kaart. We
volgen een familie in Jordanië en nemen een kijkje bij de superzoute Dodenzee. We
leren veel over Turkije en Israël. Turkije is een belangrijk vakantieland en een
thuisland voor veel Turken die in ons land wonen. Al vele jaren is er strijd tussen
Israël en de Palestijnen. Jeruzalem is een heilige stad voor drie wereldgodsdiensten:
jodendom, christendom en islam. Wel eens gehoord van Ali Baba en de veertig
rovers? Deze week lezen we dat verhaal. Topo leren van het Midden-Oosten moet
ook gebeuren. Maar met de computer topo oefenen is leuk leren.

Week 4 Zuid-Azië
We kijken onze ogen uit met de film over India. Wat een groot verschil tussen rijk en
arm in dit land met een miljard inwoners. Indiase muziek klinkt apart maar wel
mooi.In ons boek lezen over Indonesië, een groot land dat bestaat uit veel eilanden.
Veel tropische bossen en rijstvelden vinden we er. Ook zijn er vulkanen die soms
rook en lava uitspuwen. Naast islam is het hindoeïsme een belangrijke godsdienst in
dit gebied. Het verhaal gaat over Divali, het lichtfeest van hindoes.
Week 5 Oost-Azië
Het grootste land bewaren we tot het laatst: China. In de film zien we het oude en
het nieuwe China. Draken, vuurwerk, vechtsporten en Chinese tekens bestaan al
duizenden jaren. Modern zijn de duizenden producten met ‘made in China’ erop, die
over de hele wereld verkocht worden. Chinezen moeten vaak (te) lang en hard
werken in de fabrieken. Daardoor zijn de prijzen laag. Tibet wordt ‘het dak van de
wereld’ genoemd. Het land ligt dan ook in het Himalaya gebergte met de Mount
Everest als hoogste top (8848 m). Bekijk vooral de prachtige foto’s in het lesboek.
Nu de toets nog, maar eerst kijken we de topo en andere belangrijke dingen nog
eens goed na.

Kwink
Uw kind is gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Kinderen
ervaren namelijk een gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel
mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Als ouders en leerkrachten beiden het
belang van kinderen op het oog hebben. Daarom stimuleert Kwink deze
samenwerking. Onder andere met de Koelkastposter. Kwink brengt vier keer per
schooljaar de Koelkastposter uit. Speciaal voor ouders en kinderen thuis.

De Koelkastposter brengt ouders met kinderen in gesprek.
Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het
thema van elke les kort samengevat.’ Dan weet u als ouder waar uw kind het op
school over gehad heeft en kunt u hen daar ook naar vragen.
U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de
emotie die bij de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met de
kinderen over hun en uw emoties te praten.
Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe wordt daar thuis over
gedacht?
En omdat sociaal-emotioneel leren (want daar is de methode Kwink voor) meer is
dan alleen praten, vindt u ook altijd een aantal doe-opdrachten op de poster. Die
passen bij de thema’s van de lessen.

Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt aan een positieve en open communicatie
thuis. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de Koelkastposter.
Iedere week staat er ook een regel vanuit Kwink op school centraal. Op dit moment
zijn dat deze regels:

Vanuit IB
De kop is er af en wat zijn we fijn gestart met alle kinderen! We bevinden ons
midden in de gouden weken, want de beginweken van het schooljaar zijn goud
waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de groep. Na een lange
vakantie begint het proces van groepsvorming weer helemaal opnieuw: de kinderen
verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. De komende periode ligt de nadruk
dan ook op groepsvorming en een fijn pedagogisch klimaat neerzetten in de school
en in de groepen. Hiervoor gebruiken we o.a. onze sociaal emotionele methode
Kwink en worden er coöperatieve spelvormen ingezet. Zo worden er misschien wel
geheime visitekaartjes gemaakt door de kinderen of wordt er een ballonnentango
gedanst...
Vanuit de groepen
Groep 1-2

Wij hebben een heerlijke eerste week achter de rug: in de vorm van coöperatieve
spellen leren we elkaar kennen, met een heel speciale bril wordt er door de juf
gekeken welke kinderen er in groep 1 zitten en welke kinderen er in groep 2 zijn
gestart, er wordt hard gewerkt/ ontdekt in de verschillende hoeken en tijdens de
gymles doen we voor het eerst het spel jagerbal. Enorm spannend en superleuk. Ja,
wij hebben een heerlijke eerste week achter de rug!

Groep 3:
We hebben een fijne start met elkaar
gemaakt. Hoewel sommige kinderen
wel een beetje moesten wennen in
groep 3, is er al ongelooflijk hard
gewerkt.
We proberen het “zittend leren” en
“bewegend leren” een beetje af te
wisselen zodat de kinderen rustig
kunnen wennen aan alle nieuwe
dingen in groep 3. Deze week zijn de
eerste echte lees-, reken- en
schrijflessen gemaakt maar hebben we ook tijd vrij gemaakt om af en toe even
lekker in de hoeken te werken en spelen.
Dinsdag hadden we de eerste gymles van juf Manouk. De kinderen waren erg
enthousiast over de gymles waarbij er goed samengewerkt moest worden om aan
de overkant te komen zonder “natte voeten” te krijgen.

Groep 4-5
Van groep 3-4 naar groep 4-5. De kinderen kennen
elkaar al, maar de leerkrachten zijn nieuw voor hen. Dat
was best wel spannend. We hebben met elkaar een
goede start gemaakt. De taakbrief en de methode Alles
in 1 zijn voor beide groepen nieuw. Met de hulp van de
juffen werd het al snel duidelijk. Er is serieus en hard
gewerkt. Het eerste hoofdstuk van Alles Apart voor
groep 5 en week 1 van het thema ‘Waar is het?’ voor
groep 4 is al helemaal uitgewerkt. Ook hebben we met
de hele groep al Engelse les gehad. We werken de
komende periode volgens de methode Kwink aan het
groepsgevoel. We gaan met elkaar een missie en
afspraken formuleren voor onze datamuur. Het belooft
een fantastisch schooljaar te worden.

Groep 6-7-8
De eerste schoolweek is een feit! En
wat hebben we een fijne start gemaakt
samen. We zijn het jaar begonnen in
een ruim opgezet lokaal, waar toch echt
30 kinderen zitten. We hebben veel
aandacht besteed aan het
groepsgevoel. Hoe zorgen we er samen
voor dat we een veilige groep zijn?
Maandag heeft u via Parro al kunnen
zien dat onze missie is: ‘In deze klas
zijn wij aardig, lief en behulpzaam voor
elkaar, en tonen wij respect.’ We hebben gepraat over welk gedrag hierbij hoort.
Vervolgens hebben wij aan de hand van de Kwinkwijzers uitgeschreven welk gedrag
hierbij hoort. En hoe ontzettend mooi om te zien, dat de kinderen zich nu al heel
bewust zijn van dit gedrag! Ze spreken elkaar op een prettige manier aan op elkaars
gedrag.
Daarnaast zijn wij begonnen aan de opdracht die de kinderen voor de
Zomervakantie hebben meegekregen. Veel kinderen hebben een leuke foto
gestuurd met een ballon. De kinderen zijn nu bezig met het maken van een
muurkrant, die aan bepaalde eisen moet voldoen. In de volgende nieuwsbrief kan ik
hier vast wat foto’s van zetten.
Wie werkt wanneer?
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1 en 2

Anouk

Anouk

Anouk

Hanneke

Hanneke

Anouk

Anouk

Hanneke

Hanneke

Kim

Kim

Carolien

Carolien

Kim

Kim

Carolien

Carolien

Ariënne

Ariënne

Ada

Ada

Ariënne

Ariënne

Ada

Ada

Maike

Maike

Maike

Anouk

Maike

Maike

Maike

Anouk

3

4 en 5

6, 7 en 8

Carolien

Ariënne / Ada

Maike

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen school, ouders en leerlingen.
Als leerkrachten willen wij graag goed bereikbaar zijn voor u als ouder/verzorger. U
kunt de leerkrachten altijd (op werkdagen en tijdens werktijden 8:00 – 17:00 uur
bereiken via de Parro of mail. Hierbij een overzicht met de e-mailadressen van alle
leerkrachten.

Anouk: anouk.vanrossum@de-buut.nl
Hanneke: hanneke.vandenheuvel@de-buut.nl
Kim: kim.roskam@de-buut.nl
Carolien: carolien.versluys@de-buut.nl
Ariënne: arienne.blaas@de-buut.nl
Ada: ada.kievit@de-buut.nl
Maike: maike.wittenberg@de-buut.nl
Leescoördinator
Tijdens de Kinderboekenweek van 30 september t/m 11 oktober 2020 gaan we terug
in de tijd met het supergave thema: En toen?
Hieronder een paar leuke boekentips passend bij dit thema:
Onderbouw:
•
•
•
•
•

Held op sokken- Bette Westera & The Tjong Khing
Het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal over de dino’s - Guido van
Genechten
Het hele soepzooitje - Floor Bal & Sebastiaan van Doninck
Josephina, een naam als een piano - Jaap Robben & Merel Eyckerman
De steen en de tijd, een reis van 150.000 jaar geleden tot nu - Rian Visser &
Tineke Meirink

Middenbouw:
•
•
•
•

Vandaag ben ik ridder – Thijs Goverde & Tineke Meirink
Vos en Haas het land van de Nijl – Sylvia VandenHeede & The Tjong Kingh
Van klein TOT GROOTS Marie Curie - Maria Isabel Sánchez Vegara & Frau
Isa
Verboden te vliegen – Martine Letterie & Rick de Haas

•
•
•
•
•
•

De Grieken – Suzan Boshouwers & Veronica Nahmias
Kasteel in zicht – Ida Schuurman & Ida Goede
Buiten is het oorlog – Janny van der Molen & Martijn van der Linden
De zee kwam door de brievenbus – Selma Noort
Alle hens! - Divers & Harmen van Straaten
Professor Kleinbrein – De Romeinen - Sarah Devos & Heleen Brulot

Bovenbouw:
•
•
•
•
•

Brons – Linda Dielemans & Sanne te Loo
Alleen Beer mocht mee – Vivian den Hollander
Nu is later vroeger – Joke van Leeuwen
Piratenzoon – Rob Ruggenberg
De Duik – Sjoerd Kyper & Sanne te Loo

Stagecoördinator
Zoals u wellicht weet, begeleiden wij ieder jaar stagiaires bij ons op school. Omdat
Kim Emond dit jaar de opleiding tot schoolopleider zal gaan volgen, zullen er met
ingang van dit schooljaar ook PABO studenten bij ons stage komen lopen. De
stagiaires (van verschillende opleidingen) die inmiddels gestart zijn, stellen zich
hieronder aan u voor. Wij wensen alle stagiaires een fijne en leerzame tijd bij ons op
school!

Wij stellen aan u voor
Stagiaire vlindergroep:
Ik ben Fay Jonker en ik kom dit jaar stagelopen bij juf
Hanneke in de klas. Ik begin 7 september a.s. aan mijn
opleiding onderwijsassistent in Amersfoort op het ROC
Midden Nederland. Donderdag 10 september begint mijn
stage op deBuut. Het eerste half jaar zullen jullie mij 1x in de
week zien: alleen op donderdag. Het tweede half jaar 2x in
de week. Vanaf dan komt de vrijdag daarbij.
Ik woon in Kamerik, een klein dorpje in de buurt van
Woerden, dat ligt in Utrecht.
Mijn hobby’s zijn gezellig met vrienden en vriendinnen
kletsen, winkelen en sporten. Ook vind ik het erg leuk om
met mijn hond een lang stuk te gaan wandelen.
Ik kijk er heel erg naar uit om de kinderen in de vlindergroep te ontmoeten en te
helpen met dingen waar zij moeite mee hebben!
Met vriendelijke groet,
Fay Jonker

Stagiaire kikkergroep:
Mijn naam is Romee Klaas en ik ben 22 jaar
oud. Ik kom uit het mooie Twente, maar woon
sinds kort in Amersfoort.
Dit schooljaar zal ik eerst stagelopen in groep 3
en later in het schooljaar in groep 6/7/8.
Elke dinsdag van de week zal ik aanwezig zijn
en daarnaast heb ik nog vier stageweken.
Ik zit op dit moment in het tweede jaar van de
Pabo. Hiervoor heb ik de opleiding
onderwijsassistent gedaan.
Ik kijk er naar uit om er een fijn en leerzaam jaar
van te maken.
Groetjes,
Romee Klaas

Stagiaire koalagroep:
Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Rosa
Elbertse 18 jaar en ik volg de opleiding tot
onderwijsassistent. Ik heb in het schooljaar van
2019-2020 al stage gelopen op de Buut in groep
5/6 bij juf Arienne en juf Ada. In het schooljaar
van 2020-2021 loop ik weer stage op de Buut bij
groep 4/5. Dit doe ik op de maandag en de
dinsdag.

Gymdocent:

Hallo allemaal, Vanaf 31 augustus jl. mag ik mijzelf meester Jorg
noemen bij deBuut. Mijn taak is om op deze school de gymlessen
te verzorgen voor groep 7/8, dit doe ik op de dinsdag en
donderdag. Voor mij is dit de eerste klus die ik als gymdocent ga
vervullen na mijn opleiding. Ik typeer mijzelf als een enthousiaste,
sociale en gezellige gymdocent waar een grapje maken altijd kan,
maar wel weet wanneer het weer serieus moet zijn. Ik kijk er naar
uit om met de kinderen aan de slag te gaan!

Nieuwe leerlingen
Deze leerlingen zijn nieuw gestart:
▪
▪
▪
▪
▪

Ayvin,
Carijn,
Joris,
Biem.
Dina

Welkom! Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!

Belangrijke data
7 sept.

Maandag

Informatieavond groep 3 19:00 tot 19:45, luizencontrole, Nieuwsbrief

8 sept.

Dinsdag

Groep 6/7/8 excursieles bij Park Vliegbasis Soesterberg (09.00 t/m
12.00) informatieavond: groep 1/2 19:00 tot 19:45

9 sept.

Woensdag

start Jantje Beton t.m.23-9, schoolzwemmen groep 3/4

11 sept.

Vrijdag

Groep 1/2 excursieles bij de kinderboerderij (09.30 t/m 11.30)

14 sept.

Maandag

Informatieavond groep 6/7/8 19:00 tot 19:45, Informatieavond VO
ouders groep 7/8

15 sept.
18 sept.
21 sept.
22 sept.
23 sept.
24 sept.
28 sept.

Dinsdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag

Informatieavond groep 4/5 19:00 tot 19:45
STUDIEDAG, alle leerlingen vrij

29 sept.

Dinsdag

leerlingenraad, leerling-oudergesprekken

30 sept.

Woensdag

1 okt.
5 okt.

Donderdag
Maandag

leerling-oudergesprekken, Groep 4/5 excursieles bij de kinderboerderij
(09.30 t/m 11.30), schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
leerling-oudergesprekken
Dag van de leraar, inspiratieavond SWV de Eem, Groep 3 excursieles
bij de kinderboerderij (09.30 t/m 11.30)

7 okt.

Woensdag

schoolzwemmen groep 3/4, schoolvoetbaltoernooi groep 6

9 okt.

Vrijdag

Dag van de duurzaamheid

Kamp 6/7/8
Kamp 6/7/8
Kamp 6/7/8, schoolzwemmen groep ¾,
Groep 6/7/8 vrij
leerling-oudergesprekken /start leesweek / MR

Volg ons op Social Media!
https://www.facebook.com/daltonbuut

Https://instagram.com/daltonschool.debuut

Website: https://de-buut.nl/
Vanaf morgen is de schoolgids van schooljaar 2020-2021 te vinden op de website
en te downloaden (kies in het menu praktische informatie, scroll helemaal naar
beneden bij downloads).

