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Vanuit de directie 

Beste allemaal, wat blijft het toch raar en niet fijn :onderwijs in bubbels. Zoveel zaken 

anders dan anders. Vooral het groepsdoorbrekend werken missen we allemaal enorm! 

Dit heeft vooral invloed bij de groep Olifanten. Gezien het aantal leerlingen in de groep 

en de leeftijd willen we in deze groep toch meer afstand creëren en bubbels in de 

bubbel proberen te realiseren. Om dit te verwezenlijken is Romee (student PABO en 

gediplomeerd onderwijsassistent) de afgelopen 3 weken fulltime aanwezig geweest. 

Dit was echter voor haar niet langer mogelijk gezien haar studie die ook om tijd en 

aandacht vraagt. Gelukkig hebben wij Sonja bereid gevonden om in ieder geval tot de 

meivakantie aan te sluiten bij ons team en de groep Olifanten. Verderop in de 

nieuwsbrief stelt zij zich nader aan u voor. 

Helaas heb ik vanochtend de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen uit groep 

1 en 2 moeten verzoeken de kinderen op te halen. Dit wegens het feit dat stagiaire 

Fay (van de donderdag en vrijdag) vanochtend een positieve uitslag van een corona 

test ontvangen had. Dit in combinatie met flink veel zieke leerlingen heeft gemaakt dat 

we (in overleg met GGD en bestuur) besloten hebben tot en met woensdag in ieder 

geval thuisonderwijs te bieden. Ook Hanneke (de leerkracht van donderdag en vrijdag 

bij groep vlinders) is in quarantaine. Voor de zekerheid zal zij op woensdag (dag 5) 

getest worden voordat zij weer op school les komt geven. Ik wil benadrukken dat dit 

uit voorzorg is! Hanneke heeft namelijk geen klachten. Testen is in principe alleen 

nodig wanneer kinderen zelf klachten hebben en/of 1 van de leden uit hetzelfde 

huishouden. 

Heeft u vragen, zorgen en/of opmerkingen over bovenstaande schroom dan vooral 

niet contact op te nemen! 

 

Week van de lentekriebels en Nationale Daltondag 

Afgelopen week stond in het licht van de week van de Lentekriebels en de Nationale 

Daltondag op woensdag. Via social media en in deze nieuwsbrief kan u zien en lezen 

hoe wij hier aandacht aan hebben gegeven.   



 

 

  

 

 

Week van het Openbaar Onderwijs 

Vier de kernwaarden in de Week van Openbare Scholen 

Deze week is de Week van Openbare Scholen – waar verhalen samenkomen - plaats. 

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de kernwaarden waar we in het 

openbaar onderwijs voor staan. De openbare school is een plek waar kinderen samen 

spelen, samen leren en samen vormgeven aan een school. Het is een 

minisamenleving waarin ruimte is voor ieders verhaal en die gekenmerkt wordt door 

democratische waarden. In de school worden deze waarden zichtbaar in de cultuur, 

de organisatie, het onderwijs en in de verbinding die gelegd wordt tussen de school 

en de samenleving. 

De openbare school als school van en voor de samenleving, betekent tevens dat de 

school het als haar taak ziet bij te dragen aan een humane, inclusieve en duurzame 

samenleving. De school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen 

zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur. 

Ook de scholen van STEV onderschrijven de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid 

en ontmoeting. De culturele diversiteit van onze medewerkers, leerlingen en hun 

ouders verrijken onze blik op de wereld. Want wij leren de verschillen en 

overeenkomsten in de ander te zien en te waarderen. 

 



 

  

Nieuws uit de ouderraad 

Zoals u waarschijnlijk weet is er op onze school een ouderraad actief.  

Deze raad van vrijwilligers organiseren met veel plezier activiteiten voor de kinderen. 
Zo is er afgelopen december weer een Sinterklaasbezoek geweest en hebben de 
kinderen cadeaus gekregen. We denken nu na op welke manier we iets leuks met 
Pasen kunnen doen. Het is natuurlijk fantastisch als meer ouders willen meehelpen 
met het organiseren van de activiteiten waar de kinderen naar uitkijken of met het 
verzinnen van nieuwe activiteiten. Je kunt je aanmelden bij Natasja Verbeek-Prins 
(ntjprins@yahoo.com). 

Om deze activiteiten te bekostigen zijn we wel afhankelijk van een vrijwillige bijdrage 
van alle ouders. In de schoolgids staat aangekondigd dat deze bijdrage €47,50 euro 
per kind is, voor een heel schooljaar. Omdat we dit jaar minder activiteiten kunnen 
organiseren zijn we al geholpen als voor ieder kind €40 wordt bijgedragen. Wij 
verzoeken u dit bedrag per kind dat naar de Buut gaat over te maken naar 
rekeningnummer NL52 RBRB 0205 0569 03 ten name van Stichting de Wereldschool, 
onder vermelding van “ouderraad” en de naam en groep van uw kind(eren). Zonder 
deze bijdrage van uw kant kunnen de activiteiten niet meer georganiseerd worden, 
want de school zelf ontvangt hier geen geld voor. Mocht het, om wat voor redenen 
dan ook, niet lukken de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, neem dan contact op met 
Juliëtte. Met elkaar vinden we zeker weten een oplossing. 

Wat te doen? 

Maak €40 per schoolgaand kind over naar NL52 RBRB 0205 0569 03 (o.v.v. 
Ouderraad, naam en groep) 

Of neem contact op met Juliëtte Bitter, schooldirecteur (juliette.bitter@de-buut.nl of 
telefonisch via de school) 

 

Overblijfvergoeding 

Wij willen de ouders die de overblijfvergoeding hebben betaald hartelijk bedanken voor 
de bijdrage! 
Mocht u nog niet betaald hebben dan hierbij het rekeningnummer NL52 RBRB0205 
0569 03 
Ten name van Stichting de Wereldschool onder vermelding van overblijf en de naam 
en groep van uw kind(eren) 

 

mailto:ntjprins@yahoo.com
mailto:juliette.bitter@de-buut.nl


Paasontbijt 
Ouders-verzorgers ontvangen donderdag 25 maart via ParnasSys een brief over het 
paasontbijt. 

 
 

Wegens ziekte zal Natasja Verbeek-Prins (moeder Tygo en Mika) de taken van Milou 
Lemmen (moeder van Stijn en Nout) waarnemen als voorzitter van de ouderraad. 
 

ONLINE PUBQUIZ 

Donderdagavond 4 maart jl. was het zo ver, de online pubquiz voor ouders en 
verzorgers om hen te bedanken voor alle maanden thuisonderwijs. Pubquiz master 
Hanneke met sidekick Sjanneke hadden pret voor 10 bij de voorbereidingen van de 
online pubquiz. Om 20.00 uur zaten wij startklaar om iedereen online toe te voegen 
en wat een enorme opkomst! Ouders, verzorgers en zelfs enkele kinderen gingen in 
overleg na de soms wat lastige vragen als “Welk dier heeft de hoogste bloeddruk?” of 
“Welke juffen houden van motorrijden?” Wat een spanning! Maar vooral enorm 
gelachen met elkaar. Even waren we met z'n allen weer “samen”, wat voelde dat goed. 
Na 8 rondes en 40 vragen sloten wij de avond af met een groepsfoto. 

 

De volgende dag werden de antwoordformulieren via de leerlingen ingeleverd. Wij 
kwamen al snel tot de conclusie dat het pittige vragen waren geweest, vooral het 
schrijven van het woord VUVUZELA. Wij hebben dan ook verschillende varianten 
ontvangen: Fufuzela, Foefoesela, Vavacela, Fifozela. De ogen van Morgan Freeman 
lijken verdacht veel op die van Nelson Mandela volgens velen. En op de vraag “Naar 
welke dieren zijn de Canarische Eilanden vernoemd?” kwam verrassend vaak het 
antwoord “Kanaries”. Naast de leuke hilarische antwoorden zaten er ook een heleboel 
goede antwoorden bij. Wij zijn trots op jullie! 

Maar dan nu het moment van de waarheid, wie heeft er gewonnen? 

( ...tromgeroffel... ) 

 

De winnaar van de PubQuiz is geworden: 

Familie Vettenburg  

 

Van harte gefeliciteerd! Jullie hadden 28 van de 40 vragen goed beantwoord.  

Een prachtig PUBQUIZ TOPPER diploma komt jullie kant op!  

(Inclusief sticker en krul) 



 

*Deze online pubquiz werd mede mogelijk gemaakt door: Su & Do.  

Nogmaals hartelijk dank dames. Wij hopen dat de chocoladereep heeft gesmaakt. 

 

Vanuit IB 

De afgelopen twee weken hebben in het teken van de Cito M toetsen gestaan. We 
nemen toetsen af om te kijken hoe deze resultaten zich verhouden ten opzichte van 
onze dagelijkse observaties, leergesprekken met de kinderen en niet methode 
gebonden toetsen. Zo kunnen we de ontwikkeling van leerlingen goed volgen en 
daarmee het onderwijs optimaal afstemmen op de leerlingen. Waar zijn hiaten 
ontstaan en hoe kunnen we deze verwerken in onze onderwijsplannen voor de 
komende periode? Vanwege de bijzondere omstandigheden van de afgelopen 
maanden zal de ontwikkeling van de leerlingen niet gewaardeerd worden op basis van 
deze toetsen. De kinderen hebben keihard gewerkt, petje af voor iedereen! 

In de week van 29 maart vinden de leerling-oudergesprekken plaats. Tijdens deze 
gesprekken bespreken we de ontwikkeling van uw kind, wordt het rapport verder 
besproken en komen we samen met uw kind terug op de eigen gestelde doelen aan 
het begin van het jaar. Op welke manier is er aan het doel gewerkt en met welk 
resultaat? Middels de Parro-app kunt u zich voor dit gesprek inschrijven. Helaas laten 
de maatregelen het nog niet toe om de gesprekken live te voeren, we zien u dan ook 
graag digitaal op de gekozen tijd terug. Mocht u het fijn vinden om de leerkracht ook 
even zonder het kind erbij te spreken dan splitsen we het gesprek op in 2 gedeeltes. 
Geef dit gerust aan! 

Voor de groep 8 leerlingen stonden de afgelopen weken in het teken van het kiezen 
van een VO-school. Een spannende bezigheid waarbij helaas niet live geproefd en 
rondgekeken kon worden op de VO-scholen zelf. Gelukkig heeft iedereen een keuze 
kunnen maken en zijn bijna alle aanmeldingen gedaan. De ontbrekende 
aanmeldingen ontvangen we graag deze week op school, zodat we de inschrijvingen 
voor 1 april rond hebben. En dan staat er over een maand alweer een nieuwe 
spannende activiteit voor de groep 8 leerlingen voor de deur: de Centrale Eindtoets. 
Deze staat gepland op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 april. De eindtoets 
wordt op school afgenomen in de kleutergymzaal. Henniëtte heeft aangegeven het 
leuk te vinden om deze eindtoets af te nemen. Uiteraard zal zij met de groep 8 
leerlingen de eindtoets ook goed voorbereiden door van tevoren oefentoetsen met ze 
te maken en deze goed na te bespreken met de groep. Daar zijn wij erg blij mee!   

 



EVEN VOORSTELLEN 

Beste ouders en kinderen,  

Graag stel ik mij even aan jullie voor. Mijn naam is Sonja Plag, 51 
jaar jong en trotse moeder van twee dochters van 16 en 19 jaar. 
Ik ben zojuist afgestudeerd als onderwijsassistent, maar werk al 
twee jaar met veel plezier als onderwijsassistent bij Daltonschool 
Corlaer in Nijkerk. Ik houd erg van wandelen, fietsen, fitness en 
zwemmen. Ook bezoek ik graag een museum, het theater of de 
bioscoop voor een leuke film. Maar hopen dat dit alles gauw weer 
kan! Vanaf maandag ben ik ook bij jullie op ‘deBuut’ te vinden als 
onderwijsassistent van groep 6,7 en 8. Daar zal ik Ilona gaan 
ondersteunen op de maandag, woensdag en vrijdagmiddag.  

Met vriendelijke groet, 

Sonja 

Vanuit de groepen 

Groep 1/ 2 



De kleuters hebben deze week een start gemaakt met het thema KUNST. De 

thematafel is ingericht, de tussendeuren naar groep 3 zijn in een Mondriaan-jasje 

gestoken, kinderen maken prachtige kunstzinnige bouwwerken van 

constructiemateriaal zoals de rietjes en groep 2 heeft mooie kunstwerken gemaakt bij 

verschillende letters tijdens de coöperatieve werkvorm 'herhaling op tournee'. Hierbij 

werd er zowel getekend als geschreven. Knap hoor en wat heerlijk om te zien: zo'n 

klas vol creatieve kinderen! Uiteraard hebben wij ook aandacht besteed aan de week 

van de Lentekriebels. In de klas hebben we gesproken over in je blootje zijn. Er 

bestaan verschillende regels en gewoonten rondom bloot zijn en in privacy: 



Bloot zijn, douchen, in bad gaan of naar de wc gaan kan voor iedereen anders zijn en 

de regels en gewoonten verschillen per situatie. Iedereen vindt andere dingen fijn en 

minder fijn. Sommige kinderen vinden het niet erg als andere mensen hen bloot zien, 

maar andere kinderen hebben dat liever niet. Sommige kinderen gaan altijd met hun 

broertje of zusje in bad of onder de douche, terwijl anderen dat alleen doen. In 

sommige families doen mensen de deur op slot als ze naar de wc gaan, terwijl anderen 

de deur juist open laten staan. Op school zijn er soms ook andere regels of gewoontes 

dan bij jullie thuis. Het is heel belangrijk om te weten welke regels en afspraken er 

gelden op school, thuis of bij vriendjes en je daaraan te houden, maar het is ook 

belangrijk dat je iets niet doet als je je er niet prettig bij voelt. Ieder kind heeft recht op 

privacy. Dat betekent dat je zelf mag bepalen wanneer je iets niet fijn vindt en niet 

bloot wilt zijn.  

       

 

Groep 3 

In de klas zijn we de afgelopen week bezig geweest met het thema lentekriebels. We 

hebben het gehad over met wie de kinderen wonen en wat de rollen zijn; Wie kookt er 

vaak, wie brengt je naar bed? De kinderen vertelden hier enthousiast over. Het is leuk 

om de kinderen te laten ervaren dat er per gezin verschillen zijn.  

Tijdens de Daltondag hebben we een gezamenlijk kunstwerk gemaakt. Deze hangt bij 

ons in de gang. 

Het thema voor de komende weken is “Kunst”. We hebben een woordweb gemaakt. 

Hierbij werd door de kinderen Piet Mondriaan genoemd. De primaire kleuren die hij 

gebruikt, hebben we verwerkt in een Mondriaan vlinder en Mondriaan olifant. 

Donderdag mochten alle kinderen ook Mondriaankunst op het raam schilderen. 

Komende weken gaan we ook nog naar andere schilders.  



              

 

Groep 4-5 

Wat is het weer fijn om op school te zijn.  

Was het voor de vakantie nog best even wennen, nu heeft iedereen weer zijn of haar 

plekje in de groep gevonden. 

We zijn blij met de nieuwe jongens in onze groep. Zij voelden zich al heel snel thuis 

en maakten in de eerste week al speelafspraken. Wat fijn dat we allemaal van die 

Koala Kanjers in de groep hebben. 

Afgelopen woensdag 17 maart was het Nationale Daltondag. Hadden we andere jaren 

op die dag altijd groepsdoorbrekende activiteiten, dit jaar werd deze dag in een ander 

(Corona veilig) jasje gegoten. De leerlingen uit alle groepen hebben, per groep, met 

hun lijf letters uitgebeeld. En vanuit de verschillende groepen hebben we (toch) samen 

de volgende zin gevormd. 

 

 
Dit vonden we in de groep zo leuk om te doen dat wij het hele alfabet hebben gemaakt. 

 



 
 

Wat hebben we veel plezier gehad met het maken! 

 

 

Groep 6-7-8 

Vanaf 2 maart zijn wij weer met alle kinderen bij elkaar in de klas. We leren weer van 

en met elkaar en werken met behulp van onze doelenmuur aan doelen welke wij 

individueel maar ook klassikaal willen behalen, zoals: het geven van complimenten en 

samenwerken. Daarnaast zijn wij ook gestart met het nieuwe thema 'Gouden Eeuw'. 

Wij leren over waarom de Gouden Eeuw, de Gouden Eeuw wordt genoemd, welke 

belangrijke gebeurtenissen in deze tijd centraal stonden en wat wij hier nog van 

herkennen in deze tijd. Daarnaast hebben wij het uitgebreid gehad over Rembrandt 

van Rijn en zijn kunstwerken. Hierbij hebben wij geoefend met het combineren van 

kleuren en bespraken wij de kunstgeschiedenis van de Gouden Eeuw.  

In de week van 15 maart was het de week van 'de Lentekriebels' in deze week hebben 

wij aandacht besteed aan het ontwikkelen van talenten en bewustwordingen van je 

eigen positieve eigenschappen. Hierbij kijken wij ook naar wat wij bij onze klasgenoten 

zien en geven wij elkaar complimenten. 

Daarnaast zijn wij druk aan het oefenen voor het theoretische verkeersexamen, welke 

wij op maandag 29 maart zullen houden. In de klas oefenen wij met verschillende 

verkeersborden en regels welke in het verkeer gelden. 

Tijdens de nationale Daltondag hebben wij geoefend met het samenwerken door een 

zo'n hoog mogelijke toren te bouwen met ijsstokjes. Wat een succes en wat werden 



sommige torens hoog zeg! Het samenwerken in de klas gaat erg goed, we leren veel 

van elkaar en kunnen elkaar complimenteren op dingen die wij zien. 

 

 

Nieuwe leerlingen 

Deze leerlingen zijn nieuw gestart:  

- Eleanor groep 1 

     - Rob groep 4 

      - Yves groep 5 

  

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

 

Belangrijke data 
22 mrt maandag Nieuwsbrief 

31 mrt woensdag Schoolzwemmen alleen voor groep 3 

1 april donderdag Paasontbijt, zie brief die donderdag 25 maart volgt 

2 april vrijdag Goede vrijdag, alle leerlingen vrij 

5 april maandag 2e Paasdag, alle leerlingen vrij 

6 april dinsdag Kinderboerderij groep 3-4 (nog onder voorbehoud) 

12 april maandag MR 

14 april woensdag Schoolzwemmen alleen voor groep 3 

14 april donderdag Webinar Inspiratieavond SWV de Eem (nadere info volgt) 

19 april maandag Start leesweek, nieuwsbrief 

 

 


