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

De eerste schoolweek van 2022-2023 is voorbij gevlogen. Natuurlijk weer wennen voor

iedereen en tegelijkertijd zo fijn om elkaar weer te zien. Op de eerste dag kon u merken

hoe blij ik was dat het team compleet was. Helaas voor de kinderen van groep rood,

moesten we in de eerste week al op zoek naar een nieuwe leerkracht. In deze tijd geen

makkelijke opgave maar gelukkig hebben we een oplossing gevonden middels Mitchell

die zich verderop in de nieuwsbrief voorstelt.

Een paar blije momenten van ons als team in die eerste week: veel ouders op het plein

op dag 1 en wat tof dat veel van jullie ook nog tijd hadden voor een bakkie, de meeste

kinderen zijn mooi op tijd op school, eigenlijk vanaf dag 1 alweer rust in de groepen op

het plein, zoveel overblijfvrijwilligers hebben we nog nooit gehad en ondanks de warmte

en het weer wennen zijn we ook weer lekker aan het leren van en met elkaar!

Op de site kan u de schoolgids en het jaarverslag van de MR vinden van vorig

schooljaar. In verband met duurzaamheid printen we deze stukken niet meer uit op

papier. Mocht u wel graag een papieren exemplaar willen vraag die dan gerust.

Maandag 5 september is onze info avond. Wij hopen dat u er allen bij bent. U kunt

dan kennismaken met het team en de MR, krijgt informatie in de groep van de

groepsleerkracht en samen kijken en spreken we over de schoolontwikkeling.

•19.00 Ontvangst ouders/ verzorgers leerlingen groep geel, groen en blauw

•19.45-20:15 Plenaire gedeelte met alle ouders/ verzorgers

•20:15 Ouders/ verzorgers leerlingen groep oranje en rood naar groep



Even voorstellen

Beste ouders/verzorgers,

Mijn naam is Mitchell Braam.

Ik ben een sociale en sportieve man van 29 jaar en woonachtig in Zevenaar. Na een korte uitstap in 
de retail als winkeleigenaar van Dstrezzed heb ik weer voor het onderwijs gekozen.

Met 3 jaar Pabo op zak en de nodige werkervaring is mijn plan om mijn netwerk de komende jaren te

verbreden en mijn diploma te behalen. Ik heb het nu al ontzettend naar mijn zin met de kids uit groep
Rood en Ilona!

Hoi allemaal,
Mijn naam is Lieke Luijer, ik ben achttien jaar oud en ik woon in Baarn. Ik zit op het MBO college in 

Hilversum. Dit jaar is mijn examenjaar (het derde jaar). Ik ben blij om te mogen vertellen dat ik dit laatste 

jaar op deBuut stage kom lopen. De klas waar ik dit jaar stage ga lopen is bij de kleuters. Het eerste half 
jaar ben ik er alleen op de maandag en de dinsdag en het tweede half jaar op de maandag de dinsdag en 

de woensdag. Ik heb erg veel zin om weer nieuwe ervaringen op te gaan doen en nieuwe dingen te leren.

Hopelijk tot snel! (foto Lieke)

Beste ouders/verzorgers,

Graag stel ik mij aan u voor.

Mijn naam is Madelon Broekhuizen, ik ben 22 jaar en woon in Soest. Ik hou er van om te sporten, lezen en 
met vrienden en familie te zijn. Wellicht zullen sommige van jullie mij herkennen van Helden Opvang.

Na een aantal mooie en leerzame jaren werkzaam te zijn geweest in de kinderopvang, ga ik met veel 

plezier een nieuwe uitdaging in het onderwijs aan. Het komende schooljaar zal ik als student 
onderwijsassistent in groep 4 te vinden zijn. Ik kijk er naar uit om u en uw kind(eren) te leren kennen.

Tot snel!

Afscheid nemen van

Beste ouder(s)/verzorger(s)/kinderen van deBuut,

Ondanks dat wij voor de zomervakantie al stil hebben gestaan bij mijn afscheid, wil ik via deze weg nog een momentje 

pakken.

De afgelopen jaren op deBuut waren voor mij ontzettend leerzaam en hebben bestaan uit het bijwonen van prachtige 

leermomenten en bovenal veel werkplezier. Echter, heb ik de keuze gemaakt om mijn passie te volgen en mijn kennis 

en ervaringen rondom het speciaal onderwijs te vergroten. Kijkend naar (onder andere) de kinderen uit groep Rood en 

team deBuut, neem ik vol vertrouwen afscheid per 1 september.

Ik wil u bedanken voor de prettige communicatie, het meedenken in oplossingen en het vertrouwen.

Wie weet tot ziens!

Groet, Ilona



Vanuit de kwaliteitscoördinator (dat is Hanneke van den Heuvel):
We bevinden ons midden in de gouden weken, want de beginweken van het schooljaar zijn goud waard

om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de groep. Na een lange vakantie begint het proces

van groepsvorming weer helemaal opnieuw: de kinderen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. De
komende periode ligt de nadruk dan ook op groepsvorming en een fijn pedagogisch klimaat neerzetten in

de school en in de groepen. Hiervoor gebruiken we o.a. onze sociaal emotionele methode Kwink en

worden er coöperatieve spelvormen ingezet.

Een optimale samenwerking tussen school en thuis is zeer belangrijk voor kinderen. Kinderen ervaren

namelijk een gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en
waarden delen. Kwink stimuleert deze samenwerking. Dit is onder andere terug te zien in

de koelkastposter die 4x per jaar wordt uitgebracht en speciaal bedoeld is voor ouders en kinderen thuis.

De koelkastposter is ontwikkeld om samen met uw kind in gesprek te gaan. U vindt de koelkastposter
terug als bijlage van deze nieuwsbrief en wij hopen dat het bijdraagt aan een positieve/ open

communicatie thuis.

Eind september staan de startgesprekken gepland. Tijdens deze gesprekken, met kind en ouder, wordt

duidelijk aan welk leerdoel uw kind de komende tijd wil gaan werken. Ter voorbereiding op

deze gesprekken worden de ´zo groei ik´ formulieren van het digitaal portfolio ingevuld. De kinderen
krijgen inzicht in hun eigen ontwikkeling dat d.m.v. een poster visueel wordt gemaakt. Uiteraard zullen
deze posters en de bijbehorende doelen terugkomen in volgende kind-ouder gesprekken.

Luizencontrole
Dinsdag 6 september zal de eerste luizencontrole plaatsvinden op school. Het zou fijn zijn als u

uw kind(eren) van tevoren goed wilt controleren op luizen. Voor meer informatie omtrent het behandelen

van luizen, zie https://www.rivm.nl/hoofdluis
Liever geen luizencontrole bij uwkind? Graag even een mail naar directie@de-buut.nl (met motivatie)

Week tegen voedselverspilling

Voor het tweede jaar op rij doen wij als deBuut mee met de Week tegen Voedselverspilling. Dit jaar vindt de 

Week tegen Voedselverspilling plaats van 12 tot en met 18 september. In de klassen wordt er schoolbreed

aandacht besteedt aan de hoeveelheid voedsel dat wordt weggegooid op een schooldag.
Waarom doen wij mee met de Week tegen Voedselverspilling?

Vanuit het behaalde vignet voeding en als duurzame school vinden het belangrijk om bewust aan de 

kinderen te laten zien dat goed omgaan met voedsel duurzaam is en goed is voor ons klimaat!

Wilt u thuis ook met de kinderen aan de slag? Kijk dan eens op deze website voor tips:
https://samentegenvoedselverspilling.nl/tips-voor-thuis/

Jantje Beton

Ook dit jaar doen wij weer mee met de verkoop van Jantje Beton lootjes! Vorig jaar hebben wij van de

opbrengst nieuw buitenspeelgoed gekocht. Uiteraard hopen wij dit jaar ook weer op een grote opbrengst!

We verkopen lootjes van De Kleine Jantje Beton loterij van 15 september t/m 28 september 2022, 50%
van de opbrengst is voor spelen en bewegen op het schoolplein. Heeft u nog vragen over de Jantje Beton

Loterij? Kijk op www.jantjebeton.nl/loterij



Met vriendelijke groet namens het gehele 

team,

Juliette Bitter

Voor in de agenda

2 sept. Excursie kinderboerderij groep blauw 19 sept. 13.45-14.30 Groep geel voorstelling Idea

5 sept. Studiedag alle leerlingen vrij. Info avond 
voor alle ouders/ verzorgers.

21 sept. Schoolzwemmen groep 4/ Schoolvoetbal 
groep 7/8

6 sept. Luizencontrole 23 sept. Back2School party

7 sept. Schoolzwemmen groep blauw 28 sept. Schoolzwemmen groep 3/ Schoolvoetbal 
groep 3 en 6

8 sept. Excursie kinderboerderij groep groen 3 okt. 12.45-13.45 Groep Oranje excursie theater 
de speeldoos

12 sept. Week tegen voedselverspilling, 12 sept. 
t/m 23 sept. leerling/ouder startgesprek

5 okt. STEV studiedag alle leerlingen vrij

15 sept. Start Jantje Beton, schoolzwemmen groep 
groen

6 okt. Schoolfotograaf

Vier je lef
Afgelopen woensdag zijn we met een groep enthousiaste ouders, leerkrachten, stafbureaumedewerkers

binnen STEV aan de slag gegaan met het vraagstuk: Welke oplossingen kunnen wij verzinnen om het

lerarentekort op te lossen? In samenwerking met de Club Voor Goede Ideeën en met Design Thinking als
werkmethode hebben we met elkaar het probleem in beeld gebracht. Hier zijn 3 grote punten uit gekomen

(Imago, zijinstroom, doorgroei mogelijkheden) De mogelijke oplossingen worden vandaag door de

leerlingen van de Regenboogschool in kaart gebracht. Van alle ideeën die er ontstaan, worden er een
aantal uitgekozen om te gaan testen. Dat doen we door een prototype te maken en daarmee een

experiment vorm te geven. Vervolgens gaan we daar daadwerkelijk mee aan de slag op één of meerdere

STEV scholen. Wordt vervolgd dus :)


