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Vanuit de directie
TERUGBLIK
De afgelopen weken hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden in en rondom de school.
Hieronder een beeldimpressie van deze activiteiten:

Week tegen de voedselverspilling

Dag van de leraar

Dag van de duurzaamheid

Badmintonlessen/ freerunles

VOORUITBLIK
Ouderavond 11 oktober
Vanavond staat de ouderavond gepland. We zijn blij u weer in groepen te mogen ontvangen
in de school! Helaas lukt het nog niet om alle ouders in 1x te ontvangen. Vorige week heeft u
via de mail de uitnodiging/ het tijdstip ontvangen. Vanavond staan de volgende onderwerpen
op het programma:
-

Terugblik en vooruitblik van school
Sociaal emotionele methode KWINK
Pilot levensbeschouwing (die start in januari 2022 voor alle leerlingen van deBuut.

Voor het onderdeel 'levensbeschouwing' willen we u vragen vooraf de informatie in
onderstaande link te bekijken: Programma levensbeschouwing-STEV-CVV-VOSABB
Tot vanavond!

Verkeersweek/ lichtjesfeest
Na de herfstvakantie starten we direct met de verkeersweek.
Hierin besteden we onder andere aandacht aan de donkere
dagen die eraan komen en het belang van het 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 donderdag 4 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.

Schoolfruit
Van 15 november t/m 18 april krijgen uw kinderen op school gratis drie
porties groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EUSchoolfruit! 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!

Design thinking 26 oktober t/m 5 november
Naar aanleiding van de gevaarlijke
verkeersituatie in de buurt van
deBuut, kwam Sander Schellinger
(vader van Luuk en Sara) met een
idee om hier op een innovatieve,
positieve manier verschil in te gaan
maken middels de Design Thinking
methodiek. Het project start direct
na de herfstvakantie en duurt twee
weken. In de eerste week hebben
we op dinsdag 26 oktober de aftrap
van het project en dat doen we
graag samen met u! We nodigen u
dan ook van harte uit van 08.15-08.45 uur op het schoolplein. Samen met de kinderen, u en
andere genodigden gaan we het probleem duiden en de knelpunten inzichtelijk maken. Na 2
weken gaan kinderen ideeën pitchen aan een jury in de theaterzaal. We hebben er zin in!

Ouderdenktank
Als school gaan wij graag in gesprek over het onderwijs dat wij bieden. En wie kunnen nu
beter hun gedachten hierover laten gaan dan betrokkenen? Wij nodigen u dan ook van harte
uit om samen met elkaar ervaringen, gedachten en ideeën uit te wisselen binnen een bepaald
onderwerp in de vorm van een ouderdenktank. Er staan 5 momenten in het jaar gepland met
elk een eigen onderwerp dat centraal staat.
-

Maandag 8 november 08.45-09.45 uur - Dalton
Vrijdag 21 januari 08.45-09.45 uur - Educatief partnerschap
Dinsdag 8 maart 13.45-14.45 uur - Duurzame wereldburgers
Donderdag 12 mei 08.45-09.45 uur - Gepersonaliseerd leren
Vrijdag 1 juli 12.30-13.30 uur - Excellente professionele leergemeenschap

Mocht u interesse hebben in 1 of meerderde onderwerpen en daar samen met andere
ouders/verzorgers en school over in gesprek willen, mailt u dan naar directie@de-buut.nl met
daarbij de vermelding van het onderwerp(en) waarvoor u zich wilt aanmelden.

Het jaarverslag van de MR kunt u online terugvinden op onze website.

Lezen is leuk!
Kinderboekenweek
De opening van de Kinderboekenweek startte met een
modeshow van de leerkrachten. Welke beroepen beelden
zij uit? De leerlingen mochten raden. Daarnaast werd er
gezongen en gedanst op Kinderen voor Kinderen, ”worden
wat je wil”. En met de Bruna jaarlijkse spaaractie voor
leesboeken op school is het jaarlijkse leesfeest echt
begonnen! Zie bijlage voor 10 gouden voorleestips!

Mini-Bieb
Op het leerplein hebben wij een –tijdelijke- Mini-Bieb gecreëerd. Deze Mini-Bieb gaat gebruikt
worden voor het ruilen van “oude” boeken. Daarnaast mogen de leerlingen meedenken over
de daadwerkelijke Mini-Bieb met natuurlijke “touch”, welke op den duur op het schoolplein
komt te staan. Hun ideeën en tekeningen mogen zij in de Mini-Bieb op het leerplein doen.

Tweedehands kinderboekenmarkt
Maandag 22 november as. houden wij een tweedehands
kinderboekenmarkt. Om dit te kunnen realiseren hebben wij
de hulp van vrijwilligers nodig. Vindt u het leuk om te helpen
bij het inzamelen en verkopen van de tweedehandsboeken?
En het opzetten van de boekenmarkt? Stuurt u dan een email
naar sjanneke.veltman@de-buut.nl

Ouderraad
Hallo Allemaal,
We willen ons graag even voorstellen: hieronder een foto van ons met onze kinderen. Niet op
de foto, maar ook onderdeel van de ouderraad is Maaike met Anthony in groep 8 en Felix
groep 4. De ouderraad organiseert samen met het schoolteam diverse leuke activiteiten zoals
de culturele dagen, theatervoorstelling groep 8, sinterklaasviering, kerstviering, paasontbijt,
afscheidscadeau groep 8, projecten en extra leermiddelen.
Om deze activiteiten te organiseren hebben we uw hulp nodig! De ouderbijdrage, die u als
ouder vrijwillig betaalt, stelt de ouderraad en het schoolteam in staat om deze activiteiten te
organiseren, waarvoor binnen het gewone schoolbudget geen ruimte is.
Als onderdeel van de ouderraad heb je de mogelijkheid om een andere kant van de schooltijd
van je kind te beleven en een onderdeel van de school te zijn. De ouderraad is nog hard op
zoek naar nieuwe leden, hopelijk wilt u meehelpen deze activiteiten mogelijk te maken! Meld
je aan, heb je vragen of opmerkingen kunnen jullie mailen naar: ordebuutsoest@gmail.com
of spreek ons aan op het plein.

Vanuit IB
De afgelopen 2 weken hebben bijna alle leerlingen samen met ouders en/of 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 een muurtje leren
bouwen...Ter voorbereiding op deze gesprekken zijn de ´zo groei ik´ formulieren van het
digitaal portfolio ingevuld. De komende tijd wordt er gewerkt aan deze doelen en zullen er
nieuwe doelen toegevoegd worden daar waar dat wenselijk is. 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 in volgende kind-ouder gesprekken. Volgende week eerst lekker genieten van
een welverdiende herfstvakantie!

Vanuit de groepen
Groep Geel
De afgelopen periode zijn we bezig geweest met het thema ‘Huis & Thuis’. We hebben tijdens
het startpunt van het focuspunt huizen aan de buitenkant gekeken naar verschillende soorten
huizen. Hoe leuk dat dat onze eigen huizen waren!
Heeft elk huis een puntdak? Of een huisnummer? Of een brievenbus? Deze moeilijke woorden
hebben de kinderen zelf verzonnen en heeft de juf in een woordweb gezet. Het woordweb en
de foto’s van onze eigen huizen hangen nu op de muur in de klas.
We hebben nu een aantal keer een IPC-uur gedaan met groep geel en groep groen. In het
begin was het even wennen, als je binnenkwam kon je gelijk aan de slag met wat er klaarlag
in de groepen en de gang.
Het is mooi om te zien dat kinderen gericht aan het puzzelen zijn, gericht aan het knippen zijn
en hierbij ook samenwerken met de kinderen van groep 3. De afgelopen twee weken hebben
we voor het eerst gymles gehad van meester Mike! We hebben gelijk al een lastig klimparcour
afgelegd waarbij we moesten balanceren, klimmen en mikken.

Groep Blauw
De afgelopen 6 weken hebben wij steeds meer geleerd over Nederland en haar verschillende
landschappen. Zoals de weilanden, akkers, de heuvels in Limburg maar ook de bollenvelden,
duinen, dijken en het rivierlandschap. Wij hebben het ook gehad over de dieren die in
Nederland in het wild leven. Na deze lessen zijn wij erachter gekomen hoe mooi Nederland
nou eigenlijk is, en hoe lekker je in je eigen land op vakantie kunt gaan.
Op de dinsdag hebben wij badminton clinics van een trainer van de club Selby. Het raken van
de shuttle is nog een dingetje maar in zomervakantie zijn de kinderen klaar om iedereen te
verslaan!

Op woensdag 6 oktober heeft groep blauw deelgenomen aan het voetbaltoernooi. Helaas zijn
wij niet in de prijzen gevallen maar het allerbelangrijkste was dat iedereen sportief gespeeld
heeft en we het enorm naar ons zin hebben gehad met elkaar. Wat leuk dat Xenia en Alana
op de bso een prachtig spandoek hebben gemaakt om ons team aan te moedigen. Wij zijn
hartstikke blij dat Fons en Marjolein ons team wilden coachen.

Tot slot hebben wij een prachtige herfstwandeling gemaakt in de bossen van Pijnenburg. Een
aantal ouders heeft de groep gebracht. In het bos werden we ontvangen door mensen van de
IVN. Zij hebben ons veel geleerd over de veranderingen van het bos in de herfst. Wij hebben
ook een grote mierenhoop gevonden. Het was heel leuk om te zien dat de kinderen zulke
leuke en mooie voorwerpen uit het bos mee hebben genomen.

Na de herfstvakantie starten we met het thema feest. De kinderen mogen op dinsdag 26
oktober feestelijk gekleed komen naar school.

Groep Rood
De afgelopen weken hebben wij hard gewerkt aan ons thema 'Nederland'. Wat vindt u van
ons zelfgemaakte Delfts blauw servies? In ieder kunstwerk zit een typisch Nederlands aspect
en
de
kenmerken
van
het
design.
We hebben de eerste topografietoets gehad en wauw, wat wisten we al veel steden en
provincies te benoemen!

Bij iedere provincies zijn we nagegaan wat kenmerkend is zoals bijvoorbeeld welke functie de
Afsluitdijk voor het land en specifiek voor het IJsselmeer voor functie heeft. Daarnaast hebben
wij onderzocht welke verschillende soorten grond er in Nederland te vinden zijn. We hebben
geleerd hoe het komt dat bepaalde grondsoorten alleen op specifieke plekken liggen, zoals
bijvoorbeeld rivier- en zeeklei.

Tijdens de taallessen zijn wij druk bezig met het ontleden van zinnen in onder andere de
woordsoorten: het onderwerp, het zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en de
persoonsvorm. Wat wordt er hard geoefend!
Als start voor de Kinderboekenweek hebben wij codes gekraakt in de bibliotheek. In groepjes
gingen de kinderen opzoek naar verschillende raadsels. Ieder goed antwoord stond voor een
letter. Alle letters vormden een woord welke toegang tot de code gaf. Alle groepjes hebben
de code gekraakt, veel geleerd over boeken en bovenal heerlijk gelezen!

Groep Oranje
6 weken onderweg en wat hebben we al veel meegemaakt. De afgelopen weken zijn we bezig
geweest met het thema ‘Nederland'. We leren veel over ons kleine kikkerlandje en duiken ook
steeds meer in de Bosatlas. Zo weten we dat we in Nederland verschillende soorten
ondergrond hebben en of die grond vruchtbaar is of niet.

In de afgelopen weken heeft ook Prinsjesdag plaats gevonden. Om ons hierop voor te
bereiden zijn we bezig geweest met de Derde Kamer. De kinderen zaten allemaal in een eigen
fractie. Met hun fractie gingen ze onderzoek doen naar de verschillende vragen die in de
boekjes stonden. Sommige waren heel makkelijk te beantwoorden, maar andere waren
behoorlijk pittig. De site https://derdekamer.nl/ gaf de kinderen ondersteuning.

Daarnaast zijn we elke week ook druk aan de knutsel. Hoe leuk is het dat steeds een kind de
crea bedenkt, uitlegt en de rest daarmee aan de slag gaat. Hierdoor krijgen ze de
verantwoordelijkheid om iets van tevoren te bedenken, voor te bereiden en dan ook nog eens
in duidelijke taal uitleggen aan de klas. Hieronder wat foto's van de mooie creaties van de
kinderen.

Stagiaires stellen zich voor
Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Sila Tekin. Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Soest. Dit jaar
ga ik stagelopen in groep 5/6! De dagen dat ik in groep 5/6 ben,
zijn de donderdagen. Ik loop stage tot en met februari. Vanaf
februari zal ik in de onderbouw aanwezig zijn. Ik kijk er naar uit
om er dit jaar samen wat gezelligs van te maken! Met vriendelijke
groet, Sila

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de blauwe groep
(groep 4). Mijn naam is Rens van Schalkwijk en ik ben de nieuwe
stagiair van groep 4. Ik ben 18 jaar oud en ik ben een sociale en
enthousiaste jongen. Ik doe de opleiding onderwijsassistent
niveau 4 en loop stage tot de zomervakantie. Ik ben op school op
de donderdagen en de vrijdagen en ben heel blij met deze nieuwe
uitdaging in een nieuwe groep! Graag zie ik jullie nog vaak op het
schoolplein en krijg ik de kans om met sommige van jullie een kort
gesprek te houden. Met vriendelijke groet, Rens van Schalkwijk

Nieuwe leerlingen
Deze leerlingen zijn nieuw gestart:

▪ Ashley
▪ Quinten

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

Belangrijke data
11 okt.

maandag

13 okt.

woensdag

18 okt.
t/m 22
okt.
25 okt.
26 okt.

maandag
t/m vrijdag

27 okt.
28 okt.
1 nov.
3 nov.
8 nov.
9 nov.
10 nov.
11 nov.

woensdag
donderdag
maandag
woensdag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

12 nov.
15 nov.

vrijdag
maandag

17 nov.

woensdag

maandag
dinsdag

Nieuwsbrief, schoolfotograaf, ouderavond levensbeschouwing
en Kwink
Reserve voetbalspeeldag 15.00-17.30/ KBW, 08.30-10.00
Schoolzwemmen groep 4
Herfstvakantie

Studiedag
Start verkeersweek
Aftrap project Design thinking 08.15-08.45 uur
08.30-10.00 Schoolzwemmen groep 3
Leerlingenraad
Luizencontrole
08.30-10.00 Schoolzwemmen groep 4
10 minuten oudergesprekken
10 minuten oudergesprekken
10 minuten oudergesprekken
10 minuten oudergesprekken
10 minuten oudergesprekken
Start week tegen kindermishandeling, Nieuwsbrief,
09.30 t/m 11.30: groep 7/8 excursie
STEV Studiedag

