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Vanuit de directie
Wat zijn we het schooljaar ontspannen en goed gestart met elkaar! Er heerst rust in
de groepen en de sfeer is goed. Het is duidelijk te merken dat iedereen het leuk vindt
om elkaar weer te zien, nieuwe contacten worden gelegd en zo is er alweer een eerste
week voorbij gevlogen. Een week die in het teken stond van kennismakingsspellen en
natuurlijk het oppakken van het schoolwerk. Fijn dat we weer begonnen zijn!

Als communicatieplatform gebruiken we onder andere de Parro-app. In de eerste
schoolweek heeft u van de leerkracht een uitnodiging via de mail ontvangen om
hieraan deel te nemen. Via de Parro-app wordt u op de hoogte gehouden van de
activiteiten in de klas, kunt u zich inschrijven voor leerling-oudergesprekken en kunt u
de jaarplanning terugvinden. De Parro-app is ook de plek waar u de privacyvoorkeuren voor uw kind kunt aangeven. Het is belangrijk dat u dit zorgvuldig invult.
U kunt hier aangeven welk gebruik van beeldmateriaal u wel/ niet toestaat en of u
akkoord gaat met het deelnemen aan onderzoeken. We willen u vragen dit z.s.m. in
te vullen zodat we er op school passend naar kunnen handelen. Alvast dank!
Via het ouderportaal van ParnasSys kunt u de noodnummers en eventuele allergieën
van uw kind doorgeven. Tijdens de infoavonden die deze week en volgende week
gepland staan, is er ook de mogelijkheid om dit op papier aan te geven bij de
leerkrachten. Fijn als we deze informatie direct bij de start van het jaar compleet
hebben.
Via de Parro-app zal u t.z.t. een uitnodiging ontvangen voor de inschrijving van de
leerling-oudergesprekken van eind september. Tijdens deze gesprekken staan de
zelfgekozen leerdoelen van de leerlingen centraal. De leerlingen van de midden –en
bovenbouw hebben hun leerdoel uitgewerkt in het digitaal portfolio. Wanneer uw kind
in de onderbouw zit, ontvangt u een formulier dat u samen met uw kind invult ter
voorbereiding op het gesprek.

Vrijdag 17 september hebben wij met het team een studiedag en zijn alle leerlingen
vrij. Op deze dag gaan we enthousiast met elkaar aan de slag wat betreft het

thematisch werken op deBuut. Onder andere middels externe scholing. In deze
nieuwsbrief hebben de leerkrachten beschreven aan welke thema's er de komende
periode in de groepen gewerkt wordt. In de nieuwsbrief van oktober zult u de
jaarplanning van de thema's terug kunnen lezen voor de onderbouw en de midden/
bovenbouw.

Voor de gymlessen hebben wij een samenwerking met NBSS (Nationaal Bureau Sport
Stimulering). Helaas kamt de organisatie, sinds de zomervakantie, met een
lerarentekort. Dit betekent dat er vooralsnog geen vakdocent gym beschikbaar is voor
de onderbouw en middenbouw. Uiteraard zijn we volop bezig om iemand te vinden!
Ook wij hebben weleens te maken met het lerarentekort. Zo lopen we bijvoorbeeld
tegen problemen aan wanneer het nodig is om een invalleerkracht te regelen. Mocht
u zelf in het bezit zijn van een PABO-diploma en hierin iets kunnen betekenen voor de
school dan horen wij dat uiteraard graag. Schroom ook niet om dit bericht, net als de
oproep voor een overblijfvrijwilliger (eerder gedeeld in de startmail), te delen binnen
uw netwerk.

De schoolgids voor dit schooljaar en het jaarverslag van de MR staan online en kunt
u vinden op onze website de-buut.nl onder het kopje 'praktische informatie'. Onderaan
de pagina vindt u de downloads en daar kunt u de schoolgids downloaden.

Uitgelicht schooljaar 2021-2022
Thema groepen geel en groen
Aankomende periode starten wij met het thema ‘Huis en Thuis’. Op een aantal
momenten in de week, zullen er activiteiten aangeboden worden waarbij de groepen
geel en groen gaan samenwerken. Samen met de kinderen gaan we van alles
ontdekken over bijvoorbeeld de binnenkant en de buitenkant van huizen, over de tuin.
Hoe het komt dat je je ergens thuis voelt. Wat er komt kijken bij een verhuizing. Hoe
huizen er over de hele wereld uit zien. En tot slot mogen ze hun eigen droomhuis
bedenken! De activiteiten zullen in verschillende hoeken en op verschillende niveaus
aangeboden worden en gekoppeld zijn aan onder andere taal en rekenen.
Jantje Beton

Ook dit jaar doen wij weer mee met de verkoop van Jantje Beton lootjes! Vorig jaar
heeft u kunnen zien dat we de opbrengst hebben besteed aan spel en bewegen op
het schoolplein. Daar zal ook dit jaar 50% van de opbrengst naar toe gaan. De verkoop
van de loten De Kleine Jantje Beton Loterij loopt van 15 september tot en met 29
september. Op woensdag 15 september krijgt iedere familie 1 Jantje Beton pakket
(informatie + loten) mee naar huis. Uiteraard hopen we ook dit jaar weer op een grote
opbrengst! Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.jantjebeton.nl/loterij

Week tegen voedselverspilling
Volgende week, 7 tot en met 13 september, doen wij mee aan de week tegen
voedselverspilling. Het doel van deze week is om Nederland steeds meer
verspillingsvrij te maken. Door hier bewuster mee om te gaan , leveren we een grote
bijdrage aan het klimaat en onze hele leefwereld.
Schoolbreed gaan alle klassen in kaart brengen hoeveel voedsel wij in een week
verspillen. Door alle etensresten te bewaren in doorzichtige dozen, maken we voor de
leerlingen visueel hoeveel eten er verspild wordt en proberen we dit in een week
natuurlijk te minderen. Na een week zullen we het eten naar de kinderboerderij
brengen zodat het eten niet verspild wordt en de dieren het lekker kunnen op eten . In
de volgende nieuwsbrief volgt een terugblik met foto's van de week tegen
voedselverspilling.
Wij als duurzame school doen natuurlijk graag aan mee aan de week tegen
voedselverspilling. Mocht u samen met ons het bewustzijn van de leerlingen hierin
willen vergroten en thuis met de kinderen aan de slag gaan, dan vindt u hieronder
alvast wat handige tips!
•
•
•
•
•
•

Check je voorraad thuis! Wat moet er als eerst op?
Maak een planning en een boodschappenlijstje\
Kijk, ruik en proef (THT-datum)
Eet of vries in op de te gebruiken tot datum
Weet waar je je eten het beste bewaart
Wees creatief met restjes

De website van de week tegen voedselverspilling heeft ook veel tips en creatieve
oplossingen voor de verspilling voor een aantal eet categorieën.
Hiervoor kunt u de volgende website bezoeken:
https://samentegenvoedselverspilling.nl/verspillingsvrij/verspillingsvrijeweek/

Vanuit de leescoördinator.
In de week van 6 t/m 12 september is het de week van het lezen en schrijven. Goed
kunnen lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vooral als je dyslexie
hebt,
kan
lezen
en/of
schrijven
een
uitdaging
zijn.
Wist je dat er voor deze kinderen een speciaal “Makkelijk Lezen Plein” is ingericht bij
de bibliotheek? Om hier meer aandacht aan te besteden is er in de week van 6 t/m 12
september op het makkelijk lezen plein een gratis boek verkrijgbaar voor kinderen
tussen de 7 en 12 jaar oud.
Waar is het verkrijgbaar? Op het MLP (Makkelijk Lezen Plein) in jouw bibliotheek of
gratis te downloaden via de volgende link: ‘Hein en het Makkelijk Lezen Plein’
epub3 (ctrl + klikken en je komt op de juiste pagina)

Even voorstellen.... Stagiaires

Beste ouders,
Mijn naam is Amber Christoph en ik ben 19 jaar oud. Ik woon samen met mijn ouders
en mijn broertje in Soest-Zuid. Vorig jaar ben ik begonnen aan de opleiding
Onderwijsassistent, dit jaar is voor mij het tweede jaar van de drie jaar durende

opleiding. Deze opleiding volg ik met erg veel plezier in Amersfoort aan de
Disketteweg 10. Wanneer ik deze opleiding heb afgerond, wil ik graag verder naar de
PABO.
Tijdens dit schooljaar zal ik het eerste halfjaar stagelopen in groep
geel op donderdag en vrijdag. Vanaf februari komt hier vervolgens
de woensdag bij en zal ik 3 dagen per week stagelopen in deze
klas. In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om te koken, te dansen,
op te passen en daarnaast houd ik er ook van om met mijn vrienden
en familie tijd door te brengen. Ik heb ontzettend veel zin in dit
schooljaar op deBuut. Het zal een erg leerzame en gezellige tijd
worden!
Met vriendelijke groet,
Amber Christoph
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo allemaal,

Mijn naam is Patrice en ik kom uit Baarn. Ik heb heel lang schoolboeken gemaakt en
ben dit jaar begonnen met de opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Vanuit de
opleiding ga ik stagelopen bij juf Kim in groep groen en daar heb ik veel zin in! Hopelijk
zien wij elkaar op school!
Groeten,
Patrice

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...

Een optimale samenwerking tussen school en thuis is zeer
belangrijk voor kinderen. Kinderen ervaren namelijk een gevoel
van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk
dezelfde normen en waarden delen. Kwink stimuleert deze
samenwerking. Dit is onder andere terug te zien in de
koelkastposter die 4x per jaar wordt uitgebracht en speciaal
bedoeld is voor ouders en kinderen thuis. De koelkastposter is
ontwikkeld om samen met uw kind in gesprek te gaan :

•
•

•
Rondom de woorden 'Kwink koelkastposter' staat in een
aantal spreekwolkjes het thema van elke les kort samengevat.
U als ouders weet dan waar uw kind het op school over heeft
gehad en kunt hen daar ook naar vragen.
Op de poster zijn afbeeldingen van 'apenkoppen' terug te vinden met daaronder
de emotie die bij de uitdrukking hoort. Deze emoticons bieden u de mogelijkheid
om met uw kind in gesprek te gaan over gevoelens en emoties.
Bij het onderdeel 'Samen bespreken' staan drie stellingen beschreven. Hoe
wordt daar thuis over gedacht?

Kwink is een sociaal-emotioneel programma. Sociaal emotioneel leren is meer dan
alleen praten, vandaar dat er ook altijd een aantal doe-opdrachten, passend binnen
het thema van de lessen op school, terug te vinden zijn op de koelkastposter. U vindt
de koelkastposter terug als bijlage van deze nieuwsbrief en wij hopen dat het bijdraagt
aan een positieve/ open communicatie thuis.
Iedere week staat er een Kwinkregel centraal op school. We zijn dit schooljaar gestart
met:

Kwinkregel onderbouw

Kwinkregel bovenbouw

Vanuit de groepen
Groep Geel

De kop is er af! De eerste week zit er alweer op. Een eerste week is altijd spannend,
voor leerlingen, maar ook voor de juf. We hebben kennis gemaakt met elkaar, dit
hebben we gedaan aan de hand van spelletjes in de kring. De kinderen hadden binnen
één dag al door welk plaatje op de stoel correspondeert met hun naam, heel knap! De
kinderen tasten elkaar af en spelen veel met elkaar. We hebben ook kennis gemaakt
met de klas. Wij hebben natuurlijk een heel mooi nieuw lokaal, dus hebben we even
de tijd genomen om met elkaar te ontdekken wat er zich allemaal bevindt in dat lokaal.
Afgelopen vrijdag heeft u via de Parro beeldmateriaal ontvangen van het lokaal en
hopelijk heeft u nu ook een beetje een idee van de klas. Tot slot hebben we ook kennis
gemaakt met de regels van de kring en de klas. Aan de hand van gebaren, proberen
we ze te onthouden en dat gaat goed! Kortom, een fijne eerste week!
Groep Groen

Hoewel het lokaal voor de meeste kinderen hetzelfde is gebleven, is het nu toch echt
een groep 3 lokaal geworden waar alles heel anders is dan vorig jaar. De kinderen
wisten haarfijn te benoemen wat er allemaal was veranderd. In de klas is een fijne
sfeer: de kinderen helpen elkaar goed als ze iets spannend vinden of het even niet
meer weten. We hebben gesproken over wat een groep is en hoe je je gedraagt in
een groep. Knap hoe alle kinderen de afspraken in de klas al zo goed weten!
Met lezen zijn er al 5 letters aan bod geweest waar we verschillende werkjes en
activiteiten mee hebben gedaan. Een mooi moment was dat de kinderen tot het besef
kwamen dat ze in hun klikklakboekje met letters, woorden kunnen maken!

Groep Blauw
De leerlingen van groep blauw zijn in hetzelfde lokaal gebleven, maar er zijn wel wat
veranderingen. Zo zijn we de blauwe groep en dit is terug te zien in allerlei blauwe
accenten die in het lokaal zijn. Ook hebben we nieuwe tafels en stoelen gekregen.
Ieder kind heeft twee eigen laatjes. We hebben met elkaar afgesproken hoe we deze
laatjes inrichten, zodat we steeds snel alle materialen kunnen vinden. We zijn
begonnen met het thema Waar is het? Dit is een aardrijkskundig thema, waarin we
o.a. leren over de buurt, de wijk, het verschil tussen stad en platteland. We maken ook
een ‘rondje’ door Nederland. De blauwe groep zal de komende periode een stuk wijzer
worden. We vinden het leuk dat we drie n ieuwe kinderen in de groep hebben.
Chayden, Romaissae en Angela hartelijk welkom in de Blauwe groep. Verder hebben
we het volgende afgesproken: Een groep maak je samen. Door de zgn. Kwink lessen
werken we hieraan. Na de eerste week kunnen we met een gerust hart zeggen, dat
het een mooi schooljaar gaat worden.

Groep Rood
Een nieuwe juf, nieuwe groepjes en een 'rode' klas. Sommige dingen zijn best anders,
maar de kanjers uit deze groep pakken alle nieuwe dingen met twee handen aan en
hebben in één week al veel bereikt.
Zo zijn zij vaardig geworden in het plannen van de digitale weektaak en reflecteren zij
op hun gemaakte werk door het in de nakijktoren in te leveren. Deze toren bestaat uit
3 lades waarbij de kinderen nagaan hoe zij hun werk hebben gemaakt. Beheersen zij
het
doel,
of
moet
er
nog
geoefend
worden?
In groep 5 tot en met groep 8 staat het thema ‘Nederland' centraal. Langzaam maar
zeker leren we steeds meer over ons leuke kikkerlandje en de woorden die erbij horen.
Nederland is lid van de NAVO, de EU en de VN. Wisten jullie trouwens al dat Hans
Brinker de overstroming van het Haarlemmermeer is tegengegaan. Hij stak namelijk
zijn vinger in een gat in de dijk... Daar zijn wij ondertussen al achter gekomen!
Afgelopen week was het kennismaken met Nederland in het algemeen, volgende
week gaan we het hebben over Groningen, Friesland en Drenthe.

Mocht u in de zomervakantie een plaats in Nederland hebben bezocht met uw kind,
dan zou het leuk zijn als u een foto van dit moment aan uw kind mee wilt geven. Op

deze manier maken wij onze kaart van Nederland herkenbaar en leren we over
verschillende plaatsen door middel van onze eigen ervaringen !
Groep Oranje
Elkaar leren kennen
De afgelopen week stond voornamelijk in het thema van elkaar, de methodes en de
afspraken/regels leren kennen. Stukje bij beetje komen we er steeds meer in en leren
we ook steeds meer.
Classdojo
In de klas zijn we ook bezig met ClassDojo. De kinderen kunnen individueel, maar ook
als klas en in hun groepje punten verdienen. Deze kunnen zij verdienen door stil aan
het werk te zijn, taakgericht werken, snel de juiste spullen voor je krijgen etc. De
kinderen kunnen ook minpunten, bijv. wanneer zij nog aan het kletsen zijn of met
andere dingen bezig zijn dan hun taak. Elk groepje heeft een naam mogen verzinnen,
beloningen en baalmomenten. Hierdoor werken ze met elkaar naar een leuk doel toe.
Weektaak online
Dit jaar werken de kinderen in groep rood en groep oranje met een online weektaak.
Ze hebben een eigen inlogcode gekregen en kunnen hier ten alle tijden op kijken. Elk
kind heeft hierdoor ook een eigen Chromebook waar zij verantwoordelijk voor zijn. In
de weektaak staan een aantal dingen die al gepland zijn, denk aan
instructiemomenten of toetsen. Een deel mogen de kinderen ook zelf inplannen, hier
gaat het vooral om opdrachten. Wanneer zij iets af hebben kunnen zij het vak
afstrepen en aangeven hoe zij vinden dat het gemaakt is. Wellicht leuk om thuis eens
samen te bekijken!
Stripboeken
In de klas zouden wij het leuk vinden om een volle mand met stripboeken te hebben.
Zouden jullie ze mee willen geven aan de kinderen als jullie deze over hebben?
Wie werkt wanneer?
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/ 2

Anouk

Anouk

Anouk

Anouk

Anouk

3

Kim

Kim

Kim

Carolien

Carolien

4

Ariënne

Ariënne

Ariënne/ Ada

Ada

Ada

5/6

Ilona

Ilona

Ilona

Ilona

Ilona

7/8

Sascha

Sascha

Sascha

Sascha

Sascha

Ib
Directie

Hanneke

Hanneke

Hanneke

Juliëtte

Juliëtte

Hanneke

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
Kim: kim.roskam@de-buut.nl
Carolien: carolien.versluys@de-buut.nl
Ariënne: arienne.blaas@de-buut.nl
Ada: ada.kievit@de-buut.nl
Ilona: ilona.vandijk@de-buut.nl
Sascha: sascha.vanzelst@de-buut.nl
Hanneke: ib@de-buut.nl
Directie: directie@de-buut.nl
Nieuwe leerlingen

Deze leerlingen zijn nieuw gestart: Alper,
Bryn, Dean, Evie, Bibi, Emir, Louise, Mina, Klara,
Daniel, Silvijn, Chiyara, Romaissae, Chayden, Angela,
August, Nouara, Mina, Vincent, Léa, Sanne, Rossana,
Steyn, Lulu, Marie, Chayenna en Liza.

Welkom! Wij wensen jullie een fijne en
leerzame tijd toe bij ons op school!
Belangrijke data
6 sept
Maandag
7 sept
Dinsdag
8 sept

Woensdag

9 sept
13 sept
15 sept

Donderdag
Maandag
Woensdag

16 sept

Donderdag

17 sept
22 sept

Vrijdag
Woensdag

23 sept
27 sept
28 sept
29 sept

Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

30 sept
1 okt
5 okt

Donderdag
Vrijdag
Dinsdag

Nieuwsbrief, infoavond groep Rood 19.00-20.00 uur
Start week tegen voedselverspilling/ infoavond groep Geel
19.00-20.00 uur
08.30-10.00 Schoolzwemmen groep 3, infoavond groep
Oranje 19.00-20.00 uur
Infoavond groep Blauw 19.00-20.00 uur
Infoavond groep Groen 19.00-20.00 uur
Start Jantje Beton t/m 29 sept, 08.30-10.00
Schoolzwemmen groep 4
Excursie groep 4, 09.00 - 11.00 uur
Studiedag
Schoolvoetbaltoernooi 7/8 15.00-17.30, 08.30-10.00
Schoolzwemmen groep 3
Leerlingenraad
MR, Leerling-ouder startgesprekken groep 1 t/m 8
Leerling-ouder startgesprekken groep 1 t/m 8
Schoolvoetbaltoernooi 6 15.00-17.30, 08.30-10.00
Schoolzwemmen groep 4
Leerling-ouder startgesprekken groep 1 t/m 8
Leerling-ouder startgesprekken groep 1 t/m 8
Dag van de leraar

6 okt

Woensdag

7 okt
8 okt

Donderdag
Vrijdag

11 okt

Maandag

Start KBW t/m 17 okt (&leesweek), Schoolvoetbaltoernooi
3/4/5 14.00-17.30, 08.30-10.00 Schoolzwemmen groep 3
Excursie groep 3, 09.30 - 11.30 uur
Dag van de duurzaamheid, Excursie groep 4, 10.30 11.30 uur
Nieuwsbrief, schoolfotograaf, ouderavond 19:30 uur

