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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: 

Verlichtingsactie     Design thinking/verkeersweek 

    

    

De bouwvakkers in de krant!   Tutorlezen  

 

                        

 

 



  

VOORUITBLIK 

Corona 

Het zal u niet ontgaan zijn dat het aantal positieve besmettingen landelijk stijgen. 
Helaas zien we ook hier op school dat het aantal positief geteste mensen toeneemt. 
Vooral in groep 7/8 zien we een forse toename van positief besmette leerlingen. 
Afgelopen week heeft er aan het begin van de week nog tutorlezen plaatsgevonden 
door de gehele school. We vragen u de komende tijd extra alert te zijn op de 
gezondheid van uw kind(eren). Wanneer u kind(eren) onverhoopt klachten krijgt die 
passen bij Corona blijft uw kind thuis, vragen wij u contact op te nemen met school en 
uw kind(eren) te laten testen bij de GGD.  
 
Klachten die passen bij Corona zijn: 

- Verkoudheidsklachten: neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn 
- Hoesten 
- Benauwdheid of kortademigheid 
- Verhoging of koorts 
- Plotseling verlies van reuk en/ of smaak 

 

 
 

Tevredenheidsonderzoek  

Vanaf maandag 22 november wordt er een tevredenheidsonderzoek onder de ouders 
van deBuut verspreid. Het is voor ons prettig en belangrijk dat u deze invult omdat het 
een indruk geeft op welke gebieden we het als school goed doen en waar volgens u 
de ruimte voor verbetering ligt. Het onderzoek biedt ons inzichten in de mogelijke 
verbeterpunten van ons onderwijskwaliteit, maar ook handvatten om verder met u 
inhoudelijk in gesprek te gaan (bijvoorbeeld tijdens de ouderdenktank momenten). 
Naast het in kaart brengen van uw tevredenheid vinden we uiteraard de tevredenheid 
van onze leerlingen ook zeer belangrijk. Hoe we dit op school vormgeven, kunt u 
verderop in deze nieuwsbrief lezen onder het kopje 'vanuit IB'.  

 

 
 

Schoolfruit 

Zoals u weet vinden wij voorbeeldgedrag en kennis over een gezonde leefstyle 

belangrijk. Wij zijn dan ook heel blij dit jaar wederom de EU-schoolfruit subsidie te 

hebben ontvangen waardoor wij alle leerlingen in de komende maanden op 

woensdag, donderdag en vrijdag kunnen laten kennismaken en te laten genieten van 

verschillende soorten fruit en groenten. Op deze dagen hoeft uw kind dus ook geen 

eerste pauze hap mee te nemen. 

Leerlingen die jarig zijn, mogen hun verjaardag vanzelfsprekend ook op school vieren 

en daarbij trakteren in de groep. Als school merken wij dat het gezonde karakter van 

de traktatie soms naar de achtergrond verdwijnt. Gezien onze gezamenlijke rol in deze 

willen u dan ook vragen om hier rekening mee te houden in de keuze van traktaties. 



               

 

Deze week is “de week tegen kindermishandeling” 

Dit is een landelijke campagne die aandacht vraagt voor het signaleren van 

kindermishandeling en hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling.  Ook 

in Soest is hier aandacht voor.  https://weektegenkindermishandeling.nl/over/ 

 

Reminder: 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.  

- Nog nader te bepalen datum - 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 

 

Reminder: toestemming deelname aan onderzoeken 

Wij willen u nogmaals vragen om de privacy voorkeuren in de Parro app te controleren 

en uw voorkeuren aan te geven. Met name bij het onderdeel 'deelname aan 

onderzoeken' zijn de voorkeuren nog niet altijd aangeven. Dit is voor ons belangrijk 

omdat er dit schooljaar een onderzoek uitgevoerd wordt door het Nationaal 

Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Voor dit onderzoek worden de toetsgegevens van 

de leerlingen gebruikt. (Uiteraard alleen mits u toestemming heeft gegeven voor 

deelname aan onderzoeken.)  
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Het NCO geeft ons inzicht in de gevolgen van COVID-19 op de leergroei van onze 

leerlingen en gebruiken wij om ons onderwijs nog passender te maken op de 

behoeften die spelen.  

 

Tweedehands kinderboekenmarkt 

Vanwege te weinig aanmeldingen en inlevering van tweedehandsboeken kan helaas 

de tweedehands kinderboekenmarkt op 22 november as niet doorgaan. 

 

Bij deze nieuwsbrief zijn verschillende bijlagen toegevoegd. Onder andere een brief 

namens Karen Peters, bestuurder van STEV, inzake het lerarentekort.  

De maand december: informatie vanuit de OR 

Sinterklaas: Pyjama zingen en schoen zetten 

Op maandag 29 november is het pyjama zingen, in de avond, voor de kinderen van 

groep 1 t/m 4 en mogen zij hun schoen zetten. U ontvangt een brief met de verdere 

details over deze avond. De overige groepen zetten op dezelfde dag hun schoen 

overdag in de klas. Vrijdag 3 december komt Sinterklaas bij ons op bezoek. Deze dag 

zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij. Schoenzetten 1 t/m 8 Sintviering 3 december + 

alle leerlingen 12.00 vrij 

 

Kerstviering op school 

We gaan er vooralsnog van uit dat op donderdag 23 december het jaarlijks kerstdiner 

op school kan plaatsvinden. Meer informatie hierover zal via een aparte brief met u 

gedeeld worden.  

 

Vanuit IB 

We vinden het zeer belangrijk dat alle leerlingen zich prettig, betrokken en veilig 
voelen in de klas en sociale aansluiting kunnen vinden op school. Om deze sociaal- 
emotionele ontwikkeling goed in beeld te brengen, worden er onder andere 2 keer per 
jaar vragenlijsten van Zien! ingevuld. (Na de herfstvakantie en na de krokusvakantie.) 
Zowel de leerkrachten vanaf groep 3 als de leerlingen vanaf groep 5 vullen deze 
vragenlijsten in. (In de kleutergroep wordt dit in beeld gebracht middels het 
registratiesysteem BOSOS.) Er worden vragen beantwoord op het gebied van 
betrokkenheid, welbevinden, relatie met anderen, autonomie, pestbeleving, 
pestgedrag, veiligheidsbeleving, ruimte nemen en ruimte geven.  



Aan de hand van deze vragen worden de tevredenheid/ behoeften van de leerlingen 
duidelijk, zowel op individueel als op groepsniveau, en kunnen wij ons handelen hierop 
afstemmen. 

Vanuit de leescoördinatoren. 
Van 8 t/m 12 november was het tutorleesweek op deBuut. 
De kinderen waren allemaal gekoppeld aan een tutor. De kinderen lazen samen of 
werden voorgelezen. Het was mooi om te zien hoe de kinderen hier, zowel jong als 
oud, samen mee bezig waren. De kinderen gaven terug dat ze het leuk vonden om 
te doen en dat het ook nog eens leerzaam was!  
De volgende leesweek staat gepland in januari.  

Vanuit de groepen 
Groep Geel 

Vorige week maandag hadden wij voor het eerst een uitje met de hele klas. In de 

middag werden we verwacht in Idea voor een verdiepende les over de vogel Coco. 

Coco was de week daarvoor al bij ons op bezoek geweest en we hebben gehoord dat 

Coco moest leren vliegen, maar dit eigenlijk helemaal niet durfde! Een mooie les, want 

van proberen kun je leren! Door middel van dans hebben we vorige week maandag 

nog een keer kunnen genieten van het verhaal van Coco en wat super om te zien hoe 

goed de kinderen meededen! 

Vorige week woensdag zijn we gestart met een nieuw IPC thema. Dit thema heet 'Tijd 

voor een feestje!’ En een feestje was het afgelopen woensdag! De juffen en de 

kinderen zagen er prachtig uit in hun feestkleding. Speciaal voor de opening waren 

groep geel en groep groen samengekomen. De kinderen kregen een brief van de 

juffen waarin stond dat wij een groot feest gaan organiseren voor Sinterklaas op 3 

december, mocht hij aankomen. We hebben hard nagedacht over wat we allemaal 

nodig hebben voor zo'n feest, maar het belangrijkste was de uitnodiging. We zijn van 

plan om die op 29 november in onze schoen te stoppen. Gelukkig kijken we elke dag 

het Sinterklaasjournaal en blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkeling. 

  

 

 

Groep Groen 

In groep groen is er de afgelopen tijd hard gewerkt. We kunnen nu alle letters lezen 

en zijn nu bezig om te leren hoe we deze letters moeten schrijven in verbonden schrift. 



Ook oefenen we veel met het lezen van woorden en teksten.  

 

 

      

Tijdens de verkeersweek heeft groep groen tekenles gekregen van een echte 

illustrator. Zij heeft de groep veel verteld over haar werk en ze heeft de kinderen 

geleerd hoe ze een krokodil kunnen tekenen.  

 

Vorige week hebben we het nieuwe IPC thema “Tijd voor een feestje” spectaculair 

geopend samen met groep geel. Juf Anouk had voor deze gelegenheid 4 taarten 

gebakken waar we na afloop met zijn allen van hebben gesmuld. Tijdens de opening 

is de kinderen middels een brief gevraagd om ons te helpen een feestje te organiseren 

voor als Sinterklaas bij ons op school komt. De kinderen kwamen zelf met het idee dat 

we dan slingers nodig hebben, die we zelf kunnen maken van papier maar dat het 

toch ook wel heel handig is dat Sinterklaas weet dat wij een feest voor hem 

organiseren. Hiervoor moeten we uitnodigingen maken. Hoe zorgen we dat die 

uitnodiging bij sinterklaas terecht komt? Via onze schoen natuurlijk! 

De komende tijd gaan we dit thema, samen met de kinderen, verder vormgeven. 

 

Groep Blauw 

Groep blauw maakte na de herfstvakantie een start met het thema ‘Feest’. De 

kinderen van onze groep kwamen feestelijk gekleed naar school en zijn als start van 

het thema compleet met feestmuts op de foto gezet. Ook hebben we in “taart” gebracht 

(zie foto) wat we zelf al weten over dit thema. We hebben gekeken naar de feesten 

die er bij de kinderen thuis gevierd worden. Op een grote kalender hebben we alle 

feestdagen die door de kinderen in onze groep gevierd worden in chronologische 

volgorde gezet. Iedere leerling heeft ook zijn eigen kalender gemaakt. Zo hebben we 

de maanden van het jaar geoefend. Op de leerwand maken we zichtbaar waar we 

mee bezig zijn en wat we geleerd hebben. De dierenmaskers die gemaakt zijn naar 

aanleiding van het muziekstuk Carnaval der dieren van Camille Saint Saëns zijn 

prachtig geworden. De kinderen herkenden aan de muziek de verschillende dieren die 

aan het feesten waren.  



Er zijn prachtige henna versieringen getekend op handen en we weten wat een henna 

feest is. Juf Carolien kwam nog even langs om een leuke ervaring over een henna 

feest te vertellen. Uw zoon/dochter kan dit vast wel vertellen.  

We verheugen ons op het Sinterklaasfeest. We kijken met elkaar het Sinterklaas 

journaal en hebben al bedacht dat er vlaggetjes gemaakt moeten worden.  

Uiteraard wordt er ook aan de andere vakken hard gewerkt. Met rekenen zijn we bezig 

min en plus sommen met sprongen van 10 te automatiseren. Met woordflits lezen we 

heel snel wel 100 woorden achter elkaar. 

 

 

   

Groep Rood 

IPC 

Vanaf deze week maken de leerlingen uit de rode en oranje groep kennis met het IPC-

thema: ''Chocolade''. Toepasselijk voor de periode welke eraan komt en ontzettend 

leerzaam! Zo gaan wij over diverse onderwerpen leren welke betrekking hebben met 

de zaakvakken, zoals: Waar komt chocolade vandaan? Wie heeft chocolade ontdekt? 

Onderzoeken we welke materialen geschikt zijn om chocolade in te verpakken en 

welke functies dit gebruik draagt. Ook worden er nog supergave vaardigheden 

beoefend, maar wat we daarmee gaan doen houden we nog even geheim. Mocht u in 

bezit zijn van bijzondere wikkels of een chocolade soort dan ontvangen wij deze graag, 

met als belofte dat de chocolade in volledige staat terugkomt      . 

Design Thinking 

De afgelopen weken hebben wij het verkeersplein onderzocht en hierbij een 

beschrijving gemaakt van welke gevaarlijke punten er zijn. De leerlingen hebben de 

probleemstelling geformuleerd waarna zij vervolgens hun oplossingen vormgaven 



door middel van diverse werkvormen. Kiyara uit groep 6 heeft dat in een échte 

blogpost beschreven, welke u via deze site kunt lezen: https://cvgi.nl/verkeer-

debuut/leerling-vertelt/  

 

Via de website zijn alle ontwerpen van de teams zichtbaar, zeker de moeite waard om 

te bekijken, want wat zijn er een geweldige ontwerpen en ideeën vormgegeven. De 

samenwerking en het plezier wat de leerlingen hadden door middel van het project 

was hetgeen wat eenieder bij zal blijven. Met als kers op de taart de winst van 'De 

Bouwvakkers' met hun fietspad in vrolijke kleuren waardoor het voor fietsers en 

automobilisten duidelijk is waar het fietspad is. 

 

Werken aan persoonlijke leerdoelen 

De portfolio's zijn gevuld, de schaduwtoets van rekenen afgenomen en de kieskast 

aangevuld. Het is tijd om te gaan werken aan onze eigen leerdoelen. In de portfolio's 

hebben de leerlingen aangegeven waar zij in uitblinken en waar zij de komende weken 

extra aan willen werken. De tafels, deelsommen, zinsontleding en topografie zijn veel 

gekozen onderdelen waarin de leerlingen kundig willen worden. Dit doen zij onder 

andere door iedere week één werkblad te maken passend bij hun leerdoel. Hier 

reflecteren zij op waarna zij kijken of er vooruitgang in het leren is. Daarna kunnen zij 

nog een moment plannen om aan hun leerdoel te werken door middel van een spel of 

creatieve werkvorm. Iedere week wordt de leerstof een beetje moeilijker maar de 

kanjers van groep rood hebben hun doel voor ogen en gaan ervoor! 

 

 
Nieuwe leerlingen 

Deze leerling is nieuw gestart:  

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

 

Belangrijke data 

15 nov. Maandag Start week tegen kindermishandeling, Nieuwsbrief, 09.30 t/m 

11.30: groep 7/8 excursie 

17 nov. Woensdag STEV Studiedag 

22 nov.  Maandag Verspreiding tevredenheidsonderzoek onder ouders  

24 nov. Woensdag Schoolzwemmen groep 3 

29 nov. Maandag Pyjama zingen Sinterklaas 1 t/m 4, schoen zetten groep 1 t/m 8 

1 dec. Woensdag Schoolzwemmen groep 4 

3 dec. Vrijdag  Sinterklaasviering, 12 uur alle leerlingen vrij 

6 dec. Maandag Studiedag 

8 dec. Woensdag Schoolzwemmen groep 3 

13 dec. Maandag Nieuwsbrief 

 

 


