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Vanuit de directie 

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

We willen de nieuwsbrief beknopter gaan maken in de toekomst om zo hopelijk de 

leesbaarheid te vergroten wat een feedback punt was in het tevredenheidsonderzoek. We 

horen graag in hoeverre u het onderdeel: “vanuit de groepen” als meerwaarde ervaart naast 

de weekmails die u ontvangt?  Mocht u nog andere concrete ideeën of tips hebben, dan 

horen we dat graag via directie@de-buut.nl!  

  

Ouderdenktank 

In januari heeft de eerste ouderdenktank 'Educatief Partnerschap' online plaatsgevonden. Er 

waren 2 ouders. In de bijlage kan u meer over de inhoud van deze denktank lezen wanneer 

u dat wenst. Dinsdag 8 maart van 13-45-14.45 uur staat een volgende ouderdenktank 

gepland met als thema 'Duurzaam wereldburgerschap.' Opgeven kan via directie@de-

buut.nl. 

 

Medezeggenschapsraad  

Binnen de oudergeleding van de MR zijn vacatures voor komend schooljaar! Wilt u onze MR 

komen versterken, meldt u dan aan en stuur een mail met motivatie aan de MR. 

(mr@debuut.nl ) Meer informatie over de vacature vindt u in de bijlage 'vacature MR'. 

Vanuit de leescoördinator 

Door een mooie samenwerking met bibliotheek Idea zijn we vanuit de NPO-middelen het 
project ‘beter lezen’ gestart.  
Dit past bij onze visie 'educatief partnerschap' en speerpunt technisch lezen. 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie m.b.t. het project beter lezen.  
 
Save the date: Op maandag 11 april van 19.30-20.30 uur vindt er een ouderbijeenkomst 
plaats op school. Tijdens deze avond worden er drie workshops aangeboden met de 
volgende thema’s:  
- beginnende geletterdheid en leesplezier (ouders groep 1 t/m 4)  
- leesmotivatie en lezen met begrip (ouders groep 4 t/m 8)  
- digitale mediawijsheid en social media (ouders groep 1 t/m 8) 
Uiteraard is deze datum wel onderhevig aan de op dat moment geldende Coronamaatregelen. 
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Vanuit IB 

De afgelopen weken hebben in het teken van de Cito M toetsen gestaan. We nemen toetsen 
af om te kijken hoe deze resultaten zich verhouden ten opzichte van onze dagelijkse 
observaties, leergesprekken met de kinderen en niet methode gebonden toetsen. Zo kunnen 
we de ontwikkeling van leerlingen goed volgen en daarmee het onderwijs optimaal 
afstemmen op de leerlingen. De kinderen hebben keihard gewerkt, petje af voor iedereen! 

De groep 8 leerlingen hebben tegelijk met het rapport hun definitief advies ontvangen. De 
komende weken staan in het teken van een spannende bezigheid: het kiezen van een VO-
school. Zodra de keuze is gemaakt, kunnen de aanmeldingen gedaan worden. De 
aanmelding bestaat uit een inschrijvingsformulier, kopie van het paspoort en het 
ondertekend onderwijskundig rapport welke de leerlingen woensdag 23 februari mee naar 
huis krijgen. Graag ontvangen wij de aanmelding uiterlijk woensdag 9 maart op school, 
zodat we de inschrijvingen voor 15 maart rond hebben.  

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 na de voorjaarsvakantie de vragenlijsten van 
Zien! Ingevuld. 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 behoeften van de leerlingen duidelijk, zowel op individueel als op groepsniveau, en 
kunnen wij ons handelen hierop afstemmen 

Vanuit de groepen 

Groep Geel 

Hebben wij laatst even een spannende ochtend gehad! Juf Anouk en juf Amber hebben de 

kinderen verteld dat ze bezoek kregen van een hele rare man. Konden de kinderen 

bedenken wie? En waarom kwam deze rare man in onze klas? Toen vonden we in de klas 

een stuk opgerold papier en na lang denken hebben we die opengemaakt en was het tot 

onze verbazing een schatkaart! 

We zijn meteen (met behulp van de plattegrond) op zoek gegaan naar de schat. We hadden 

bedacht dat er misschien wel chocola in kon zitten, maar toen we de schat gevonden 

hadden, bleken het gouden munten te zijn (en niet degene van chocola). 

U begrijpt, dit avontuur wordt vervolgd... 

  



Groep Groen 

Na de vakantie hebben alle kinderen van groep 3 een vulpen gekregen. Reuze interessant 

natuurlijk, en wat kunnen ze er al mooi mee schrijven. Ze letten nu nog beter op hun 

schrijfhouding en pengreep! 

Inmiddels ziet het klaslokaal van groep groen er weer anders uit. Vanaf afgelopen week zijn 

er 8 leerlingen bij gekomen vanuit groep geel. Door de afwezigheid van juf Kim begon de 

week iets anders dan gepland maar hebben de kinderen wel gelijk goed kennis kunnen 

maken met meester Joost. Het is even wennen, maar er is een fijne sfeer in de groep. Wij 

gaan een leuke en leerzame tijd tegemoet! 

Groep Blauw 

Groep blauw verdiept zich op het moment in het thema “Wanneer was dat”  

Eerst was de tijd van de dino’s aan de beurt. Wist je dat de libelle in dezelfde tijd ook al 

bestond? Of dat de dino’s niet altijd supergroot waren maar dat sommige dino´s net zo groot 

waren als een kip van nu?  

Wat mooi dat de eerste presentatie dit jaar in onze groep juist over dino’s ging. Er volgden er 

nog twee, één over de sterren en planeten en de ander over tijgers. Alle drie waren een 

goed voorbeeld van hoe een presentatie gehouden kan worden met als hulp bijvoorbeeld 

een muurkrant. Super goed gedaan! Er zijn al plannen voor nog meer presentaties in onze 

groep, we kijken ernaar uit.  

Ook doken we in de tijd van de ridders en kastelen en ontdekten we dat het leven in een 

kasteel niet altijd een leven als een prins of prinses was. In groepjes hebben de kinderen 

kastelen geknutseld. De kastelen zien er prachtig uit met kantelen, torens, ophaalbrug en 

slotgracht. We weten nu alles van een beleg, een aanval op een kasteel en hoe je een 

ridder kon worden.  

De komende weken gaan we de geschiedenis van opa en oma behandelen. De eerste tv, 

schrijven met een kroontjespen, een bad nemen in een teil komen o.a. aan bod.  

Met schrijven zijn we bezig om de hoofdletters te leren. We proberen deze hoofdletters ook 

direct te gebruiken in het werk. 

We zijn de afgelopen periode net als alle andere groepen druk geweest met de CITO 

toetsen. Alle toetsen zijn afgenomen en naar aanleiding van de resultaten maken we nieuwe 

plannen. Er is hard gewerkt en de resultaten mogen er zijn.   

Natuurlijk hebben de leerlingen van groep blauw ook hun rapport gekregen en zijn er tijdens 

de fijne gesprekken die daarop volgden weer mooie nieuwe leerdoelen gesteld. 

 

 

 



Groep Rood 

De afgelopen weken hebben wij tijdens het thema 'geloof' vanuit Alles in 1 gekeken naar de 

overeenkomsten en verschillen tussen verschillende geloven. Hierbij hebben de kinderen in 

de klas gesproken over welke dingen zij belangrijk vinden, wat zij herkennen en hebben op 

deze manier hun eigen kennis met de rest van de groep gedeeld.  

 

Daarnaast hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Wat hebben wij samen 

hard gewerkt en met een prachtig resultaat.  

Tijdens de rapportperiode vind ik (Ilona) het van belang om na te gaan hoe de kinderen het 

vinden in de klas, of de uitleg duidelijk is en of de kinderen zich gehoord en gezien voelen. 

Daarnaast is het tof om na het schrijven van de rapporten ook zelf een rapport te ontvangen 

en hebben de kinderen voor mij het 'leerkrachtenrapport' ingevuld. 

Eerst was het een beetje gek, tips geven aan de juf, aangeven wat je nog mist in de klas. 

Maar algauw merkte de kinderen dat het geven van feedback kan helpen om onze tijd 

samen nog prettiger en leerzamer te laten verlopen. "We mochten een rapport voor de juf 

maken en ik heb alles heel serieus ingevuld met tips & tops". 

Hierbij is het fantastisch om te lezen dat er veel dingen al erg goed gaan en de kinderen een 

fijne sfeer ervaren in de groep! 

 

Belangrijke data 
14 januari Maandag Nieuwsbrief 

16 februari Woensdag Schoolzwemmen groep 3 

17 februari Donderdag Excursie Groep Rood 

23 februari Woensdag  Schoolzwemmen groep 4 

24 februari Donderdag Excursie Groep Oranje 

28 februari t/m 4 maart Maandag t/m vrijdag Voorjaarsvakantie 

7 maart  Maandag Studiedag 

9 maart Woensdag Schoolzwemmen Groep 3 

14 maart Maandag Luizencontrole 

16 maart Woensdag Schoolzwemmen Groep 4, 
Nationale Daltondag 

21 maart Maandag Nieuwsbief 

 


