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Vanuit de directie 

Beste ouder(s) en/ of verzorger(s), 

En zo zijn we bij de eerste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2022. Zoals u eerder in de Parro 

berichten heeft kunnen lezen, zijn we het nieuwe jaar met de kinderen goed gestart. De een 

kwam huppelend het schoolplein op en de ander moest weer even wennen aan het nieuwe 

ritme. Fijn als uw kind om 08.30 uur op school is zodat we met de complete groep rustig de 

dag kunnen starten. 

  

STEVIG 

Wij hadden graag na de kerstvakantie, in de groepen 3 t/m 8, gelijk willen starten met de 

levensbeschouwelijke lessen vanuit STEVIG, maar helaas is dat door de geldende 

Coronamaatregelen nog niet mogelijk. Uw kind heeft vandaag wel vast een flyer meegekregen 

waarop in het kort uitgelegd staat wat STEVIG inhoudt. We hopen binnenkort gauw van start 

te gaan. Uiteraard houden we u op de hoogte. 

 



 

Ouderdenktank 

Wij willen u actief betrekken bij het onderwijs dat wij bieden en de daarbij behorende 

beleidsontwikkelingen. 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. De onderwerpen van de ouderdenktanks zijn gebaseerd op de 4 beleidspijlers 

vanuit het STEV ambitieboek 2019-2023. Deze beleidspijlers dragen bij aan kwalitatief goed 

onderwijs:  

• Gepersonaliseerd leren 

• Duurzaam wereldburgerschap 

• Excellente professionele leergemeenschappen 

• Educatief partnerschap: vanuit de gedachte: 'It takes a village to raise a child' richt 

educatief partnerschap zich op het verbinden van onder andere ouders, kinderopvang, 

jeugdzorg, voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden, gemeenten en andere 

ketenpartners met ons onderwijs. Doel daarbij is het leren, de motivatie en de 

ontwikkelingen van onze leerlingen in onze 'mini-maatschappijen' te bevorderen.  

Aankomende vrijdag 21 januari staat de ouderdenktank 'Educatief Partnerschap' gepland. 

Van 08.45 tot 09.45 gaan we online met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Hierbij deel ik 

vast de visie vanuit STEV: 

‘Educatief partnerschap bij STEV betekent: goede contacten en informatiedeling met 

alle (educatief) partners rondom elke leerling, gericht op het gezamenlijk creëren van 

een optimale leeromgeving en ontwikkeling. De samenwerking met ouders/verzorgers 

vormt een belangrijke basis om kwalitatief goed en passend onderwijs te realiseren.’  

Vanuit de visie praten we door over wat educatief partnerschap voor deBuut, maar ook voor 

u betekent. Op welke vlakken is dit zichtbaar en op welke vlakken wellicht minder of nog niet? 

De informatie die wij ophalen uit de ouderdenktank zullen wij naast ons huidige beleid leggen, 

met het team en MR bespreken en in de volgende nieuwsbrief aan u terugkoppelen. 

Fijn dat er een aantal ouders/ verzorgers zich reeds heeft aangemeld. Heeft u ook ideeën over 

dit onderwerp die u wilt delen en ziet u ruimte in de agenda, meldt uzelf dan nog aan via 

directie@de-buut.nl  Hopelijk tot dan!  

 

Beplanting en begroeiing 

Zoals u wellicht is opgevallen is het grasveld tussen deBuut en de Wegwijzer in voorzien van 

nieuwe beplanting en begroeiing... Vanuit een samenwerking tussen basisschool de 

Wegwijzer, kinderdagverblijf de Helden en deBuut zijn er, met dank aan de ecologie-

oudergroep en natuurlijk de kinderen, allerlei verschillende bomen en fruitstruiken gepland. 

Ook zijn er verschillende kruiden geplant. Hopelijk kunnen we op een later moment genieten 

van bijvoorbeeld bramen, maar ook hazelnoten of blauwe bessen. Jums!   
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Overig 

Onze gymdocent Jorg heeft na de kerstvakantie, helaas voor ons, de overstap naar 

Soesterberg gemaakt. Gelukkig is direct een vervangende gymdocent gevonden. Vanaf 

afgelopen week krijgen de groepen 5 t/m 8 gymles van gymdocent Maarten. In de volgende 

nieuwsbrief zal hij zich even kort aan u voorstellen.  

Volgens de jaarkalender staat vandaag de luizencontrole op de planning. Omdat we helaas 

nog geen ouders/ verzorgers in de school kunnen ontvangen, willen we u vragen zelf de haren 

van uw kind(eren) nauwkeurig te controleren. Alvast dank! 



 

TIP! Bibliotheek 

Op de website van de bibliotheek staan digitale voorleestassen. Een pdf met link naar een 
filmpje waarin een prentenboek wordt voorgelezen. Daarna kunnen ouders zing-, spel- en 
praatopdrachtjes doen. Leuk en helemaal gratis! (Voor kinderen tussen 0-6 jaar.) 

 

 

Vanuit IB 

De komende weken nemen wij de Cito M toetsen af (vanaf groep 3 t/m 8) om te kijken of het 
beeld wat we hebben van de ontwikkeling van de kinderen in de dagelijkse praktijk 
overeenkomt. Mede op die manier proberen we het onderwijs optimaal af te stemmen op de 
leerlingen. Waar zijn eventuele hiaten ontstaan en hoe kunnen we deze verwerken in onze 
onderwijsplannen voor de komende periode? De ontwikkeling van de kleuters wordt in beeld 
gebracht middels het kleuterobservatiesysteem Bosos. 

Op maandag 7 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. De leerkracht 
bespreekt het rapport met uw kind alvorens deze mee naar huis gaat. In de week van 7 
februari staan de leerling-oudergesprekken gepland voor alle leerlingen. Tijdens dit gesprek 
bespreken we het rapport, de gemaakte Cito M toetsen en blikken we terug op het eigen 
gestelde doel van het kind aan het begin van het jaar in de portfolio omgeving. Begin februari 
kunt u zich voor deze gesprekken inschrijven via de Parro.   

De leerlingen van groep 8 krijgen 7 februari naast het rapport ook hun definitieve advies voor 
het voortgezet onderwijs op papier mee naar huis. Tijdens de leerling-oudergesprekken wordt 
het advies verder toegelicht en is er ruimte om hierover in gesprek te gaan. Deze leerling-
oudergesprekken voor groep 8 staan op donderdag 10 en vrijdag 11 februari gepland. Begin 
volgende week ontvangen de ouders/ verzorgers van deze leerlingen meer informatie over dit 
onderwerp middels een brief.   

 

 

 

 



Vanuit de groepen 
 

Groep Geel 

Het is alsof we nooit zijn weggeweest! Wat heerlijk om alle kinderen weer in de klas 

te zien! Aan de kinderen is te merken dat zij dit ook heel erg fijn vinden. Ze zijn blij om 

elkaar weer te zien en met elkaar te kunnen spelen en leren. 

In de klas hebben we het nu over de winter, want we merken dat het buiten kouder 

begint te worden. We leren dat de maand januari in de winter valt, dat dieren een 

winterslaap en geen zomerslaap houden en dat je niet in je zwempak naar buiten gaat 

in de winter. 

Na de winter zullen we overstappen op het thema 'Ridders en Kastelen' en gaan we 

de geschiedenis induiken, wie weet wat voor moois we daar over kunnen leren! 

Groep Groen 
We zijn het nieuwe jaar goed gestart! Er is een fijne sfeer in de klas en er wordt alweer hard 

door alle kinderen gewerkt. Omdat het weer vakantie is geweest hebben we weer van plek 

gewisseld en zit iedereen nu naast een andere klasgenoot.  

De eerste dag na de vakantie hebben we de tijd genomen om lekker met elkaar bij te praten, 

want jeetje, we hadden elkaar toch wel gemist na 3 weken vakantie! Dit hebben we gedaan 

door middel van een leuke activiteit waarbij de kinderen door de klas mochten lopen en elkaar 

vragen mochten stellen over de vakantie.  

Ook is er een nieuwe leerling bijgekomen, Bibi. We heten haar van harte welkom. We hopen 

dat zij haar draai snel zal vinden bij ons in de groep. Dat gaat vast goedkomen! 

Groep Blauw 
Wij zijn deze week gestart met het thema ‘Wanneer was dat?’ Aan de titel kunnen we al horen 

dat het over geschiedenis gaat. In week één en twee leren we van alles over dino's en 

fossielen. Dit onderwerp spreekt erg tot de verbeelding van de kinderen. Zij hebben prachtige 

tekeningen van dino’s uit een ei gemaakt, dino's van chenille draad geknutseld en dino's 

gebouwd van K'nex en lego. Verderop in het thema gaan we aan de slag met ridders en 

kastelen. Deze week hebben we in het kader van de leesweek in groepjes een verhaal 

geschreven. Bij ieder verhaal zijn passende illustraties gemaakt. We maken er een mooi 

boekje van. We hebben ook met elkaar een reactiespel gespeeld, hierbij moet ieder kind een 

zin lezen waarop van een ander kind een reactie verwacht wordt. Dat is een kwestie van goed 

lezen, luisteren en reageren. Dat viel niet altijd mee.                                             

 

 

 



 

Groep Rood 
Alles in 1 

Dit jaar zijn we begonnen met het nieuwe thema van Alles in 1: Geloof. Binnen dit thema leren 

we over verschillende geloofsovertuigingen, welke overeenkomsten en verschillen er zijn, 

kijken we naar tradities en feesten waarbij we luisteren naar elkaars verhalen en meningen. 

De eerste week stond het jodendom centraal. Zo hebben wij geleerd wat een keppeltje is, dat 

joden een synagoge bezoeken en zij sabbat houden op de zaterdag.  

Daarnaast hebben wij onze eigen 'Tien Geboden' opgesteld. We hebben gesproken over wat 

wij belangrijk vinden en hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat we goed kunnen leren.  

 

Vriendschap -  KWINK 

Met KWINK zijn wij bezig met het herkennen en benoemen van positieve eigenschappen van 

onszelf en van de ander. Wat voor de één prettig is, kan voor de ander anders zijn. Mika en 

Jazzlin uit groep 5 hebben aangegeven welke eigenschappen zij passend vinden bij een échte 

vriend. 

opVangen 
dRuk 
lIef 
crEatief 
IdeeëN 
troostenD 

 Vrolijk 
Rustig 
Is creatief 
Eerlijk 
Nieuwsgierig 
Dankbaar 

 

 



 

Groep Oranje 

Leesweek 📖  

De eerste week van 2022 stond gelijk in het teken van lezen bij ons op school. 

Sommige kinderen houden van lezen, de andere vinden het maar niks. Wat wel 

iedereen geweldig vindt is het reactiespel. Ze krijgen allemaal een kaartje met een 

opdracht en wanneer zie die opdracht moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld; ‘wanneer je 

10+10 hoort... Geef je het antwoord en zeg je 80+5’. Op deze manier moet 

iedereen goed lezen wat er op zijn kaartje staat en is het spannend hoe het 

verloopt.  

Met de klas hebben we ook een boek uitgekozen die we in de pauzes of momentjes 

tussendoor gaan lezen. Het boek “achtste groepers huilen niet” is eruit gekomen. 

Helemaal passend bij de klas en het leuke aan dit boek is dat het verfilmd is. 

Wanneer het boek uit is, gaan we de film kijken en opschrijven welke 

verschillen/overeenkomsten er zijn. 📕 

Alles in 1 

Met alles in 1 hebben we een nieuw thema, namelijk ‘geloof’. Een mega interessant 

onderwerp waar mooie gesprekken uit komen. Afgelopen week zijn we begonnen 

met het jodendom. In dit thema wordt het christendom, islam, boeddhisme en 

hindoeïsme ook nog behandeld. Het zijn de vijf grootste geloven door de wereld 

heen. 🌍 Wanneer het mogelijk is (door de maatregelen van nu is het helaas nog 

niet mogelijk) start ook HVO. Dit heeft een nieuw jasje gekregen zoals jullie hebben 

kunnen horen op de informatieavond voor de vakantie. Dit vormingsonderwijs sluit 

prachtig aan bij alles in 1.  

 

Cito  

Afgelopen week zijn we begonnen met de Cito toetsen. Mega spannend uiteraard. 

We hebben afgetrapt met begrijpend lezen en -luisteren. De aankomende weken 

staan ook spelling en rekenen op het programma. De leestoetsen worden 

tussendoor individueel afgenomen. 🤓 

Het is altijd fijn als de kinderen er zijn, maar in deze weken is het extra fijn en 

belangrijk. Mochten er tandarts, orthodontist of andere afspraken zijn gemaakt 

onder schooltijd, dan zou het veel schelen als deze verzet kunnen worden. 📅  

Gym 👱🏼♂️ 

Meester Jorg is aan het werk op een andere school en dinsdag hebben wij voor 

het eerst gym gekregen van meester Maarten. Voor sommige kinderen was een 

nieuw gezicht even wennen, maar op donderdag ging het al hartstikke goed. Ze 

hebben samenwerk- en vertrouwensoefeningen gekregen. Ondanks dat het best 

wel spannend was, is het de hele klas gelukt!  🏆 



 

Nieuwe leerlingen 

Deze leerlingen zijn nieuw gestart:  

•  Bibi Grobbenhaar, groep 3 

• Driss Belarbi, groep 1 

 

 

 

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

Belangrijke data 
17 januari Maandag Luizencontrole, Nieuwsbrief, Cito toetsen M 

groep 3 t/m 8 

18 januari Dinsdag Cito toetsen M groep 3 t/m 8 

19 januari Woensdag Cito toetsen M groep 3 t/m 8, 
Schoolzwemmen groep 3 

20 januari Donderdag Cito toetsen M groep 3 t/m 8 

21 januari Vrijdag Cito toetsen M groep 3 t/m 8 

24 januari Maandag Cito toetsen M groep 3 t/m 8 

25 januari Dinsdag Cito toetsen M groep 3 t/m 8 

26 januari Woensdag Cito toetsen M groep 3 t/m 8, 08.30-10.00 
Schoolzwemmen groep 4, Start nationale 
voorleesdagen t/m 5 feb 

27 januari Donderdag Cito toetsen M groep 3 t/m 8 

28 januari Vrijdag Cito toetsen M groep 3 t/m 8 

2 februari Woensdag 08.30-10.00 Schoolzwemmen groep 3 

3 februari Donderdag Leerlingenraad 

4 februari Vrijdag Studiedag 

7 februari Maandag Rapport 1 mee/ groep 8 definitief advies 
mee 

8 februari Dinsdag Leerling-oudergesprekken 

9 februari Woensdag Leerling-oudergesprekken 

10 februari Donderdag 08.30-10.00 Schoolzwemmen groep 4, 
Leerling-oudergesprekken/ groep 8 
definitief adviesgesprekken 

11 februari Vrijdag Leerling-oudergesprekken/ groep 8 
definitief adviesgesprekken 

14 februari Maandag Nieuwsbrief 

 


