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Vanuit de directie 

Nieuwsbrief 2 en schoolweek 7 is net begonnen. Wanneer ik terugblik op de afgelopen 

weken dan lijkt het langer.... Om maar wat te noemen: infoavonden voor iedere groep, 

kamp groep olifanten, Jantje Beton actie, ouder/kind gesprekken, Kinderboekenweek, 

Dag van de leerkracht, entreetoets voor groep 8 en de Dag van de Duurzaamheid 

afgelopen vrijdag. 

In de vorige nieuwsbrief heb ik u een vooruitblik beloofd op aankomend schooljaar. 

Ieder jaar maken wij vanuit ons schoolplan en de evaluatie van vorig jaar een jaarplan. 

Hierin beschrijven wij de doelstellingen van dit jaar met daarbij een plan van aanpak. 

Dit plan leggen wij ter goedkeuring voor aan ons College van Bestuur en de MR. In 

het jaarplan van dit jaar zijn de volgende “big rocks” : 

*Verdere uitbereiding in het groepsdynamisch werken, nieuwe rekenmethode en in 

gebruik nemen van een nieuw rapport. 

*Jaar 2 qua implementatie en borging van Kwink en het digitale portfolio schoolbreed. 

*Doorontwikkeling van een duurzaam plein voor de toekomst wat aansluit bij onze 

schoolvisie en kinderen uitdaagt tot bewegen, samen spelen en (motorisch) leren. 

Zoals ik u in de brief van 5 oktober reeds informeerde merken we dat het aantal 

besmettingen met het coronavirus steeds meer te merken is in en om de school. 

Kinderen en ouders/verzorgers zitten lang in quarantaine, leerkrachten die uit 

voorzichtigheid vanuit huis moeten werken naast de “gewone” zieken in deze periode 

vragen wederom om flexibiliteit, focus en begrip. In deze nieuwsbrief leest u onder 

andere ook hoe de ouderraad wegens het coronavirus en de aangescherpte 

maatregelen aanpassingen moet doen in tradities die al lang binnen onze school 

bestaan. Als team kijken wij kritisch naar geplande activiteiten zoals bijvoorbeeld de 

kijkavond van 5 november. Met de leerlingenraad ben ik in gesprek over een creatieve 

oplossing voor dit kijkmoment.  

Op de website kan u met regelmaat nieuwe informatie vinden net als op onze social 

media kanalen (twitter, instagram en facebook zie ook de handige links op de website).  



Op de website kan u nu bijvoorbeeld het jaarverslag van de MR betreffende schooljaar 

2019-2020 vinden (in het menu praktische informatie kiezen). 

Ik wens u en de kinderen vast een fijne herfstvakantie toe en hopelijk veel leesplezier 

bij deze nieuwsbrief. De nieuwsbrief is wederom aan de lange kant. Wij weten dat niet 

iedereen hier content mee is. In deze tijd waarin we elkaar minder zien en spreken 

hopen we ,mede op deze manier, u goed te blijven informeren en willen wij ook enkele 

vragen die door u gesteld zijn tijdens een infoavond (bijvoorbeeld over Kwink en 

Humanistisch Vormings Onderwijs) beantwoorden. 

Uitgelicht schooljaar 2020-2021 

HVO 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar is er de mogelijkheid om uw 

kind deel te laten nemen aan de lessen Humanistisch 

Vormingsonderwijs, kortom HVO. Deze lessen worden één keer per 

week gedurende een lesuur, onder schooltijd gegeven. 

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) is een levensbeschouwelijk vak. Het biedt 

kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen. 

Ze worden aangemoedigd: te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en 

doen om zelf verantwoording te dragen voor eigen keuzes en daden en de diverse 

levensvragen die zij op hun levenspad tegen komen te onderzoeken. 

Door een aanbod van diverse lesvormen maken de kinderen kennis met 

humanistische uitgangspunten zoals bijvoorbeeld: respectvol omgaan met elkaar, 

rechtvaardigheid, verbondenheid en verdraagzaamheid. 

De aangeboden lessen zijn op maat gemaakt, waarin 

verschillende levensvragen/thema’s en onderwerpen die de 

kinderen bezighoudt de revue passeren. Te denken aan 

vriendschap, eerlijkheid, dieren, de toekomst, bang zijn, 

feesten, wel of niet geloven, rechten van het kind, 

internetgebruik/ sociale media etc. Ook is er ruimte om in te 

spelen op onderwerpen uit de actualiteit. 

Het gebruik en de variatie van verschillende werkvormen, zoals kringgesprekken, 

rollenspelen, drama, schrijven, tekenen, filosoferen, knutselen, verhalen, enz. maken 

de lessen afwisselend en boeiend. 

De lessen worden gegeven vanuit Humanistische principes. Dat betekent niet, dat het 

doel is om van uw kind een Humanist te maken. De lessen zijn bedoeld om uw kind 

vaardigheden aan te leren, die het hem of haar mogelijk maken om zelf te bepalen 

welke levensbeschouwing het beste bij hem of haar past. Wàt leerlingen kiezen is 

minder belangrijk dan dàt leerlingen kiezen! 

Ik, Karin Uyland, geef ook aankomend schooljaar de HVO lessen. Ik hou van mijn vak. 

De spontaniteit en onbevangenheid die kinderen hebben maken hun uitspraken en 



gedachten uniek. Hiermee haal ik veel voldoening en plezier uit 

mijn werk. Iedere woendagmorgen ben ik aanwezig op de DeBuut. 

Wie weet treffen wij elkaar! Voor meer informatie verwijs ik u naar 

de website: www.hvoprimair.nl. Heeft u specifieke vragen over de 

lessen, dan kunt u via de school mijn contactgegevens opvragen. Via de nieuwsbrief 

zal ik proberen u frequent te informeren en daarmee meer inzicht te geven wat betreft 

de HVO lessen.  

Karin Uyland (HVO-leerkracht) 

  

 

Kwink  

In de bijlage bij deze mail vindt u een power point die oorspronkelijk was opgesteld 
voor de ouderavond in april 2020. Deze kon helaas wegens de sluiting van de school 
geen doorgang vinden. Om u (naast vorige nieuwsbrieven) nog meer mee te nemen 
in deze methodiek hebben we nu besloten deze power point met u te delen. 

 

 

Verlichtingsactie 2 november 

De donkere dagen zijn weer aangebroken. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat 
mensen zelf en hun kinderen goed zichtbaar deelnemen aan het verkeer. Het gebruik 
van fietsverlichting is niet alleen aan te raden als het donker is, maar ook bij slecht 
weer of tijdens de schemering. Met goede verlichting op de fiets neemt de kans op 
een aanrijding met 20% af. 

Niet alleen de fietsverlichting zorgt ervoor dat fietsers goed zichtbaar zijn in het 
verkeer. De rode reflector op de achterkant van de fiets (of in het achterlicht verwerkt), 
de witte of gele reflectoren op de band of in de spaken en de twee gele of oranje 
reflectoren in beide trappers zorgen voor extra zichtbaarheid en zijn tevens wettelijk 
verplicht. 

Om bovenstaande te benadrukken organiseren wij als school samen met ouders 
wederom een verlichtingsactie maandag 2 november. We hopen dat veel kinderen die 
dag op de fiets naar school wil komen voor een verlichtingscontrole en u met ons het 
belang hiervan wil onderstrepen naar de kinderen toe. 

http://www.hvoprimair.nl/


Overigens is de werkgroep verkeer flink uitgedund nu de leerlingen van 2 ouders naar 
het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Mocht u samen met ons zich willen inzetten 
(vraagt niet veel tijd: ongeveer 4 keer overleg en 2 tot 3 korte acties) horen wij dat 
graag! U mag uw interesse delen met: Pieter de Gier (vader van Marit en Fenna), 
pieterdegier@hotmail.com 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Voor ouders die onvoldoende financiële middelen 
hebben om hun kind(eren) te laten deelnemen aan 
sport en cultuuractiviteiten bestaat het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur. Dit fonds betaalt de contributie of 
lesgeld en eventueel spullen, zoals sportkleding of 
dansschoenen. Mocht u hiervoor in aanmerking komen, 
dan kan de leerkracht van uw kind u verder helpen. 

 

 

Schoolfruit 

Van 9 november t/m 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie 
porties groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-
Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding. 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende 
soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook 
leuk! Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen 

ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via: 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid 
groente en fruit per dag te halen.  

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de 
Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén 
kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer 
lezen op www.euschoolfruit.nl. Op naar een lekker en gezond 
schooljaar!  

 

Schoolfotograaf 

Op maandag 26 oktober a.s. komt de ‘sgoolfotograaf’ Monique 
bij ons op school fotograferen! Haar missie als ‘sgoolfotograaf’: 
maak van elk kind een portret zoals hij of zij écht is; lief, stoer, 
eigenwijs of juist een beetje verlegen. School heeft dit jaar 
gekozen voor een olijfgroene achtergrond. Vanwege 
coronamaatregelen zijn er dit jaar enkele uitzonderingen. De 
fotograaf zal alleen in haar eigen ruimte op school verblijven en 
op ruime afstand van de kinderen fotograferen. De broertjes 
en/of zusjes die bij elkaar op school zitten, mogen samen 
gefotografeerd worden. Helaas dit jaar, wegens het coronavirus, 
geen foto mogelijkheden met broertjes of zusjes  van buiten de 

school. 

Voor kledingtips: zie de bijlage van de nieuwsbrief.  



 

Ouderraad 

Ouderraad 

Graag informeren wij u vanuit de ouderraad m.b.t. de jaarlijks terugkerende 

evenementen tijdens het schooljaar. Vanwege corona zullen wij in samenspraak met 

school bekijken wat wel/niet mogelijk blijkt dit jaar. 

Voor nu kijken we vooruit naar Sinterklaas en Kerst 2020. De kosten van cadeaus, 

snoepgoed, het kerstdiner, etc. zullen betaald worden uit de vrijwillige ouderbijdrage 

welke wij in december hopen te mogen ontvangen (zie brief in de bijlage bij deze 

nieuwsbrief!) 

Sinterklaas:  

Op maandag 30 november is het pyjama zingen voor de 

kinderen groep 1 t/m 5 en mogen zij hun schoen zetten. 

In aanloop naar deze gebeurtenis ontvangen de kinderen 

een videoboodschap van Piet. De brief over het pyjama 

zingen volgt. 

Helaas is het niet mogelijk om met alle kinderen en 

ouders de Sint en zijn Pieten om 08.30 uur op het schoolplein te verwelkomen. Het 

Sinterklaasfeest zal in de school gevierd worden. Zoals het er nu uitziet zijn Sint en 

zijn Pieten hierbij zeker aanwezig, alleen zullen zij hun entree op een andere manier 

maken.  

 Kerst: 

Op donderdag 17 december zal het jaarlijks kerstdiner op school 

plaatsvinden voor de leerlingen. Ook dit zal anders zijn dan gewoonlijk. 

De ouders zullen dit jaar geen hapjes maken om te voorkomen dat er 

te veel verschillende mensen met het eten bezig zijn. Voor de kinderen 

wordt door een kleine groep ouders, in combinatie met de ouderraad 

gekookt. De samenkomst voor de ouders zal niet doorgaan op deze 

avond. We hopen dat u dit begrijpt, mocht u nog vragen hebben, 

schroom dan niet deze te stellen. 

De ouderraad heeft inmiddels een nieuw mailadres die u kunt gebruiken bij vragen 
en/of opmerkingen: debuutor@gmail.com 

Vanuit IB 

De afgelopen 2 weken hebben bijna alle leerlingen samen met ouders/verzorgers en 
de leerkrachten de kind-ouder gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken is 
duidelijk geworden waar de leerlingen zich de komende tijd op willen richten. 
Bijvoorbeeld extra inzet op het behalen van de rekendoelen passend bij het uitstroom 
advies of leren lezen en schrijven, maar ook geconcentreerd werken op het leerplein 
of zelfs de spagaat leren komen voorbij... Ter voorbereiding op deze gesprekken zijn 
de ´zo groei ik´ formulieren van het digitaal portfolio op papier ingevuld. De komende 
tijd worden o.a. deze doelen in het digitaal portfolio verwerkt en zullen er nieuwe 
doelen toegevoegd worden. Op deze manier krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen 
ontwikkeling en wordt m.b.v. een poster inzichtelijk gemaakt welke groei ze hebben 
doorgemaakt. Uiteraard zullen deze posters en de bijbehorende doelen terugkomen 

mailto:debuutor@gmail.com


in volgende kind-ouder gesprekken. Volgende week eerst lekker genieten van een 
welverdiende herfstvakantie! 

Vanuit de groepen 

Groep vlinders 

 

9 oktober: de dag van de duurzaamheid. 

Wat hebben we een heerlijke ochtend gehad! Er is uitgebreid gepraat over de blije 

aarde en de verdrietige aarde. Zo wordt de aarde blij van afval scheiden, kleding of 

speelgoed aan iemand anders schenken, voorkomen van water of elektriciteit 

verspilling en van het verbouwen van eigen voedsel. In de klas hebben we onze eigen 

appelboom geknutseld en de groepen 1 t/m 3 mochten met elkaar 2 bessenstruiken 

en 1 doornloze bramenstruik planten op het grote plein. Wij kunnen niet wachten totdat 

de eerste bessen en bramen geproefd kunnen worden. Geduld is een schone zaak ;) 

 

Groep kikkers 

Wat kunnen deze kinderen al goed lezen! We hebben al heel veel letters geleerd en 

oefenen iedere dag. De ene keer met een werkblad, dan weer met een spel of onze 

letterdoos en zelfs al met een echt verhaal. Soms best lastig hoor, maar samen komen 

we er altijd weer uit.  

De afgelopen weken stonden ook in het teken van de kinderboekenweek. Binnen dit 

thema zijn er samen met groep 1/ 2 mooie kastelen, wapenschilden en potjes van klei 

gemaakt. Tijdens deze lessen is het mooi om te zien dat groep 3 zich echt de oudste 

voelt en er trots op is dat ze ‘de kleintjes’ (zoals ze het zelf zeggen) mogen helpen. 

Maandag 5 oktober zijn we met groep 3 en 4 naar de kinderboerderij geweest. Hier 

hebben we veel geleerd over de verschillende dieren die daar wonen, maar hebben 

we ook gekeken hoe fruit en groente groeit. We mochten zelfs frambozen proeven. 

Hmmm.... 



                                        

 

Groep koala’s 

De koeien van boer Jan 

 

Woensdag 30 september zijn de Koala’s naar een 

echte boerderij geweest. Het was even wennen aan 

de geur die er hing maar al snel raakte iedereen er wel 

aan gewend. We hebben die ochtend veel geleerd 

over de koeien wat eten ze en wat betekend de stand 

van hun staart. Het melken met de melkmachine maar 

ook hebben we met de hand mogen melken (niet bij 

een echte koe natuurlijk maar het was wel heel leuk). 

We hebben de boer mogen helpen in de stal, door het 

voer naar de koeien te schuiven en de stal aan te 

vegen. De kalfjes mochten we aaien en sommigen 

van ons durfde ze zelf op hun vingers te laten sabbelen, dat was wel een raar gevoel 

hoor. Eén van de kalfjes was geboren op de verjaardag van Marit. 

Nationale buitenlesdag 

 

22 september was het nationale buitenlesdag ook wij 

hebben dat als deBuut natuurlijk aan mee gedaan. De 

groepen 1 t/m 5 (6/7/8 waren op kamp) hebben met 

elkaar 7 verschillende activiteiten gedaan. Stagiaires  

Romee en Rosa hadden het plein vol gelegd met van 

allerlei materialen. Zo was er een cijfer- bingo, een 

woord-estafette, een opdracht waarbij samenwerken 

heel erg belangrijk was, van klein naar groot, een 

woord-alfabet en nog veel meer. We hebben een hele 

leuke en vooral leerzame middag gehad. Het is zeker 

voor herhaling vatbaar. 

 



Vrijdag 9 oktober hebben we met elkaar aandacht besteed 

aan de Dag van de Duurzaamheid. Allereerst hebben we 

naar aanleiding van het gedicht ‘Hendrik Haan’ van Annie 

M. G. Schmidt gesproken over water en waterverspilling.  

De vader van Maximilian heeft in de groep verteld over 

bloemen die geschikt zijn voor de ‘pluktuin’ die we op het 

plein gaan maken en wat een zaadje nodig heeft om te groeien. Inmiddels staan er al 

passiebloemen en tulpenbollen in de ‘pluktuin’. De kinderen hebben ontwerpen 

gemaakt voor onze ‘pluktuin’ en prachtige bloemen op het plein getekend. Voor ons 

lokaal zijn winterlindes geplant, deze lindes zijn een natuurlijk zonnescherm. Onder 

andere op deze duurzame manier hopen we de temperatuur in de lokalen lager te 

krijgen. 

 

 

Groep olifanten 

Na een geweldig kamp heeft groep 8 afgelopen week keihard gewerkt aan de 

Entreetoets. Wat een toppers zijn het! Op maandag, dinsdag en donderdag hebben 

ze steeds twee toetsen gemaakt. Zonder te klagen gingen ze met volle kracht aan het 

werk. Daarna hadden ze zelfs nog energie over voor hun andere werk. Wij zijn onwijs 

trots op de kinderen! 

Daarnaast hebben groep 6 en groep 7 ook veel en hard werkt. Meester Mick loopt 

sinds dinsdag 29 september bij ons in de klas stage. Hij had afgelopen week 

stageweek en heeft al een aantal lessen gegeven aan groep 7.  

Op woensdag heeft meester Mick een buitengymles gegeven aan de groepen 6 en 7. 

De kinderen waren super enthousiast en hebben drie spellen gespeeld met elkaar, 

waaronder met zijn vieren op ski’s lopen. Het was een hele uitdaging, maar door 

middel van goede samenwerking ging dit aardig goed. 

Vrijdag 9 oktober was het de dag van de duurzaamheid. Om ons toekomstige 

insectenhotel alvast een beetje in te luiden, hebben de leerlingen verschillende 

insecten getekend op het schoolplein en kleine hostels voor lieveheersbeestjes 

geïnstalleerd in de heg! 



                    

 

Leescoördinator 

                                           
Op woensdag 30 september hebben we met alle groepen op het leerplein de 

Kinderboekenweek geopend. Juf Kim heeft een gedicht voorgelezen waarin verteld 

werd dat alle boeken eigenlijk tijdmachines zijn. Zo kan je in een boek bijvoorbeeld 

teruggaan naar de middeleeuwen of de steentijd. Dat maakt lezen zo leuk: je kan met 

boeken reizen door de tijd!  

In alle groepen was er in de voorgaande weken geoefend met het liedje tijdmachine. 

Dit liedje hebben we samen gezongen en door een aantal kinderen werd er zelfs een 

dansje gedaan bij dit liedje.  

 

Tijdens de Kinderboekenweek heeft er op het leerplein een boekenkraam gestaan. De 

juffen konden in de klas steeds kleine stukjes voorlezen uit de verschillende boeken 

van de kraam. In de klas was te merken dat kinderen soms nieuwsgierig werden naar 

hoe het verhaal af zou lopen.  

 

Hebben jullie tussen 30 september en 11 oktober een boek gekocht bij Bruna Soest, 

dan zouden we het heel fijn vinden als jullie de bon op school bij juf Kim of bij Bruna 

Soest zouden inleveren. Wij mogen namelijk voor 20% van het totale aankoopbedrag 

nieuwe boeken aanschaffen voor onze school! 



 

Nieuwe leerlingen 

Deze leerling is nieuw gestart:  

• Malou 

 

 

 

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

Wij stellen aan u voor 

Stagiaires: 

Hallo allemaal, Ik zal mezelf even voorstellen, mijn naam is 

Jitze Broekema. Ik ben 18 jaar en Ik ben een 2e jaars student 

onderwijsassistent. Sommige van jullie kennen mij misschien 

nog van vorig jaar. Ik heb vorig jaar stagegelopen op deBuut in 

groep kikkers. Dit jaar loop ik weer stage op deBuut, alleen dit 

keer doe ik dat in de groep olifanten. Ik ben dit jaar op 

donderdag en vrijdag op deBuut en vanaf februari ook op de 

woensdag. Groet, Jitze 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Thijmen en ik woon in Driebergen. Ik doe de opleiding; 

onderwijsassistent en loop stage in de groep kikkers op 

deBuut! Dit doe ik op donderdag en vrijdag (en vanaf februari 

ook op woensdag). Ik heb het goed naar m’n zin! 

 

Vriendelijke groet, 

Thijmen 

 

Gymdocent: 

Mijn naam is Manouk en ik ben vanaf dit schooljaar de nieuwe 

gymjuf van groep 3, 4 & 5. Naast basisschool deBuut geef ik 

ook nog aan drie andere basisscholen in Soest gym. Mijn 

favoriete sport is turnen en daar ben ik ook actief in het geven 

van turnlessen. Hartelijke groet Manouk 

 

Spaart u ook mee? 



Spaaractie kiwiballen 

De organisatie 'Fruit een lekkere buit' heeft jaarlijks een spaaractie. Hiermee kunnen 

we als school 20 ballen bij elkaar sparen. Hoe werkt het? 

Op veel Zespri kiwi's zit een stickertje. Het is de 

bedoeling dat we met z'n allen zoveel mogelijk van 

deze stickertjes gaan sparen. De stickers kunnen door 

de kinderen op een poster geplakt worden, die vanaf 

vandaag in de school hangt. Als we 150 stickers 

hebben gespaard, krijgen we al 10 ballen gratis. We 

gaan natuurlijk voor het maximum van 300 stickers, 

dan krijgen we namelijk 20 gratis ballen!    

Als iedereen meehelpt, zijn we heel snel met de hele school aan het voetballen!  

Belangrijke data 
12-okt maandag nieuwsbrief 

19 okt t/m 23 okt. maandag t/m vrijdag Herfstvakantie 

26-okt maandag schoolfotograaf 

29-okt donderdag leerlingenraad 

2-nov maandag start tutorleesweek, luizencontrole, 
fietsverlichtingsactie vanaf 8:15 uur! 

9-nov maandag Timbre mediakunst voorstelling kunstcentraal  
groep 3-4 start schoolfruit, 10 minuten gesprekken 
facultatief 

10-nov dinsdag 10 minuten gesprekken facultatief  
11-nov woensdag studiedag stichting Eem-Vallei Educatief, alle 

leerlingen vrij 

12-nov donderdag 10 minuten gesprekken facultatief 
16-nov maandag nieuwsbrief 

 

Belangrijke bijlages 
 

*Brief Algemene ouderavond 

*Kledingtips schoolfotograaf 

*Power point Kwink 

*Nieuwe beslisboom thuisblijven of naar school? 


	Nationale buitenlesdag

