Extra Nieuwsbrief
Daltonschool deBuut

23-09-2021
Vanuit de directie
Beste ouder(s) en/ of verzorger(s),
Graag nemen wij u in deze extra nieuwsbrief mee in een aantal onderwerpen die de
komende weken op de planning staan. In deze nieuwsbrief vindt u nieuwe
onderwerpen, wellicht bekende onderwerpen of onderwerpen die naar ons idee nog
extra toelichting behoeven en een oproep naar u als ouder voor bijvoorbeeld de
Kinderboekenweek of de Internationale dag van de leraar.

We zijn heel blij dat we u binnenkort weer in de school mogen verwelkomen dankzij
de versoepelingen! Heeft u 11 oktober al in de agenda staan? (Onder licht voorbehoud
i.v.m. de maatregelen.)

In 2020 kreeg de wereld te maken met de invloed van het Corona virus. De
maatregelen waarmee ook het onderwijs te maken heeft gehad, heeft een grote
invloed gehad op eenieder en dus ook bij onze leerlingen. Om de gevolgen van de
coronacrisis voor leerlingen op te vangen, is vanuit het kabinet een
investeringsprogramma opgezet: Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het
NPO van 2,5 jaar is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen
van leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen
door corona. Binnen het NPO zijn scholen zelf in de lead. Wij zijn actief met elkaar
aan de slag gegaan (team, MR, STEV en leerlingen) om een duurzame invulling te
kunnen geven aan deze NPO-gelden waarbij verbinding met onze ambities,
kernwaarden en kwaliteitscultuur centraal staan. Op dit moment gaan we de gelden
onder andere inzetten voor extra professionalisering, extra ondersteuning voor
kinderen, gaan we meer muziekonderwijs bieden (ook na schooltijd) en investeren we
in een aantal duurzame materialen.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is er helaas nog geen vakdocent
gym beschikbaar voor de onderbouw en middenbouw en bieden de leerkrachten zelf
bewegingsonderwijs. Uiteraard zijn we continu in gesprek met Nationaal Bureau Sport
Stimulering of er invulling mogelijk is. Gelukkig hebben we voor de groepen 3 en 4 de
komende periode op de dinsdagen een alternatief gevonden: 3x een les freerunnen
opgevolgd door een aanbod badminton vanuit een vereniging hier in Soest. Daarnaast
zal er in de groepen 1 t/m 4, zolang er nog geen gymdocent is, iedere week een half
uur muziekles gegeven worden door muziekdocent Lauran. Deze lessen sluiten aan
bij de thema's in de klas en zijn afgestemd op de leerlijn Muziek.
Vanaf oktober zal Lauran een muziekaanbod geven voor de verlengde schooldag
(14.45-15.15 uur). Leerlingen die graag meer met muziek willen, kunnen zich hier
kosteloos voor opgeven. Opgeven kan middels een toestemmingsformulier die
volgende week met u gedeeld zal worden. De ene week is er een muziekles voor
groep 1 t/m 4, de andere week voor groep 5 t/m 8. In deze lessen wordt er o.a. gewerkt
aan een muziekpresentatie die tijdens de kerstviering opgevoerd zal worden. Mede
daarom is het extra belangrijk dat leerlingen volledig deelnemen aan deze
muzieklessen.

Vindt u

veiligheid belangrijk?

Vindt u het belangrijk dat wij

kinderen betrekken en ruimte geven om na te

denken over hoe we met elkaar onze

wereld mooier en beter kunnen maken ?

De leerlingen van Openbare Daltonschool deBuut willen
onze leefomgeving en hierin

een bijdrage leveren aan

verantwoordelijkheid nemen.

Vandaar dat wij na de herfstvakantie een idee gaan bedenken voor een verkeersprobleem in onze

wijk. Dit doen wij graag

samen

met u!

We nodigen u dan ook graag uit voor onze aftrap op

26 oktober van 8:15 tot

8:45 uur.
Schrijft u het vast in de agenda? Meer informatie volgt spoedig.

Kinderboekenweek: 6 oktober t/m 17 oktober
De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van Worden wat je wil waarbij
kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over
later. Het doel van de Kinderboekenweek is om zoveel mogelijk kinderen te
enthousiasmeren om boeken te lezen. Daar doen wij vanzelfsprekend graag aan mee!
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist
in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van
droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen
worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres,
voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen
na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek kunnen kinderen alles
worden wat ze willen en alvast dromen over later!
Heeft u een beroep waar u niet over uitgepraat raakt? Wilt u kinderen van deBuut
inspireren met het verhaal achter uw beroep? Meldt u dan aan via de mail bij de
leerkracht van uw kind(eren) om vervolgens samen een geschikt moment in te
plannen tijdens de Kinderboekenweek.
Dag van de leraar: 5 oktober

Ieder jaar vindt in de eerste week van oktober de Nationale onderwijsweek plaats.
Een onderdeel van deze week is de Internationale Dag van de Leraar op 5 oktober:
een speciale dag om waardering voor de leerkrachten te tonen. De dag wordt
gevierd in zo'n 88 landen wereldwijd. Uiteraard laten wij als directie van deBuut
deze dag niet ongemerkt voorbijgaan! We willen hierin ook een oproep naar u en
uw kind doen. We vragen u om samen een complimenten briefje te schrijven voor
de leerkracht(en) van uw kind. Dit briefje kan op 5 oktober in de complimenten-pot
gedaan worden die in de klas staat. Aan het eind van de dag krijgen de
leerkrachten de complimenten-pot mee naar huis en kunnen ze alle briefjes op hun
gemak doorlezen. De leerkrachten weten hier dus niks van. SSSTTTTTT!!
Inspiratieavond SWV De Eem: 5 oktober

Op dinsdag 5 oktober (19.30-21.00 uur)
organiseert het Samenwerkingsverband De
Eem een gratis inspiratieavond voor ouders,
zorg -en onderwijsprofessionals. Deze avond
bestaat uit een interactieve lezing gegeven door
Ingrid van Essen met als thema: Ik ben oké, jij
bent oké! Leer anders kijken naar gedrag!
Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande link:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-inspiratieavond-5-oktober-2021169120521031

Dag van de Duurzaamheid: 9 oktober

DeBuut is een gezonde school en afvalvrije school. Wij vinden het dus extra belangrijk
om op de dag van de duurzaamheid in de klas, school en buurt duurzame activiteiten
uit te voeren. Dit jaar is het overkoepelende thema 'plastic'. In de klas worden lessen
gegeven rondom de plastic soup foundation. Daarnaast proberen we op deze dag
zoveel mogelijk plastic te verzamelen rondom de school en in de buurt. Extra handen
van ouders zijn zeer welkom. Mocht u het leuk vinden om een groepje leerlingen te
begeleiden in het plastic-vrij maken van de buurt, stuur dan een mail naar
anouk.vanrossum@de-buut.nl
In de ochtend zal er ook nog een feestelijke onthulling plaatsvinden...
Schoolfotograaf: 11 oktober

Op maandag 11 oktober 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. De kleur van de
achtergrond op de foto's zal dit jaar EggNog zijn. De broertjes
en/of zusjes die bij elkaar op school zitten worden ook samen
gefotografeerd.

