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ACTIVITEITENOVERZICHT:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

12-9-2016
13-9-2016
14-9-2016
15-9-2016
16-9-2016
17-9-2016
18-9-2016
19-9-2016
20-9-2016

woensdag

21-9-2016

donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

22-9-2016
23-9-2016
24-9-2016
25-9-2016
26-9-2016
27-9-2016
28-9-2016
29-9-2016
30-9-2016

Inloopspreekuur directie 11.00-12.00 uur

Inloopspreekuur directie 13.15-14.15 uur
Sportdag alle groepen 8 in Gorredijk

Comprix

Infoavond groep 8
Aanvang 20.00 uur
Infoavond groep 1
Aanvang 19.00 uur.
Inloopspreekuur directie 8.30-9.30 uur
Alle kinderen vrij ivm studiedag personeel Comprix (nieuwe naam !)
Infoavond groep 7
Aanvang 19.30 uur
Inloopspreekuur directie 15.30-16.30 uur

Infoavond groep 3 / 4
Aanvang 19.30 uur
Inloopspreekuur directie 8.30- 9.30 uur
Infoavond groep 5/6
Infoavond groep 2

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Start van het schooljaar:
We zijn dit nieuwe schooljaar prima gestart. Natuurlijk was het even wennen. Nieuwe gezichten en
een nieuw lesrooster. De komende periode zal de nieuwe directeur Gerben van Tuinen zijn tijd
gebruiken om kennis te maken. Met teamleden, ouders, kinderen en de omgeving. Na de eerste
vergaderingen en ontmoetingen is de eerste indruk dat het team enthousiast is, kinderen met
plezier naar school gaan en dat ouders betrokkenheid laten zien. Uiteraard staat de school (team,
ouders) ook voor mooie uitdagingen. We blijven in ontwikkeling.
Verlofaanvragen
Verlofaanvragen, betreffende bijzonder verlof, buiten de vakanties en voor specifieke redenen
moeten met een formulier tijdig aangevraagd worden. De directie van de school zal deze
beoordelen en desgewenst raadpleging doen bij de leerplichtambtenaar. Wij zijn gehouden aan de
leerplichtwet. Uiteraard kunnen bezoekjes aan arts, tandarts e.d. gewoon gemeld worden bij de
leerkracht.
Start van de dag
Wij willen graag op tijd met de lessen beginnen. Dat is om 8.30 uur. Ook vinden wij het belangrijk
dat de kinderen op een rustige en overzichtelijke manier de school ingaan. Dat betekent dat we
hebben afgesproken dat kinderen van groepen 1 en 2 om 8.15 uur naar binnen mogen, met
eventueel hun ouders. De kinderen van de groepen 3-8 blijven op het plein (ook niet even een bal
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pakken of een tas naar binnen brengen!) tot zij worden opgehaald door hun groepsleerkracht om
8.25. Vanaf 8.30 uur zijn de klassen “oudervrij” en beginnen de lessen. Dit is ook in de klassen
besproken. We doen een beroep op u als ouders om samen met ons deze structuur in te zetten en
te handhaven. In het licht van groei naar zelfstandigheid is het overigens heel goed dat kinderen
voor hun eigen spullen (tassen, broodbakjes, etc zorgen)
Inloopspreekuur directeur
Ook in het kader van de kennismaking houdt de directeur de komende periode inloopspreekuur. U
kunt binnenkomen voor een kop koffie met ideeën, suggesties of vragen. Het zal in de
beginperiode iets frequenter zijn dan later in het jaar. Doelstelling is dat we met elkaar “de school
maken” en daarvoor is het belangrijk dat we met elkaar in contact komen.

NIEUWS VAN DE GROEPEN:
Groep 1 :
Nieuwe leerlingen
Demi, Wouter Charissa en Lauren

Van harte welkom in groep 1.
Wij wensen jullie een fijne tijd en veel plezier bij ons op de Buttingaschool.
Juf Wendy

Hallo, Mijn naam is Wendy de Graaf en ik kom uit Steenwijkerwold, waar ik woon met
mijn man en onze 3 kinderen: Dave (8), Jolene (6) en Jamely (3).
Vorig jaar heb ik in Waskemeer gewerkt, daar stond ik voor groep 1-2-3.
De jaren daarvoor heb ik ook voor verschillende groepen gestaan.
Dit schooljaar ben ik werkzaam op obs Buttinga in groep 1.
Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en om ze een veilige en
uitdagende leeromgeving te bieden Op maandag, dinsdag en woensdag (om de week)
ben ik werkzaam op de Buttinga. Ik heb erg veel zin in dit schooljaar en samen met juf
Petra gaan wij er een geweldig jaar van maken!
De eerste weken
De eerste schoolweek is groep 1 met het thema : de zee en het strand gestart. En in
onze huishoek konden de kleuters nog even bijkomen van de vakantie op ons strand. Op
een matje genieten van de zeegeluiden! We hebben mooie kwallen en zonnetjes
gemaakt (knip- en scheuroefening) en deze zijn in de klas te bewonderen net zoals de
kijktafel.
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We hebben het liedje: “ Visje, visje in de kom, visje, visje in het water. Visje, visje kan
niet praten, visje draai je eens om” leren zingen. Ook hebben wij gezongen over de zee
en het strand. En het gedichtje:”
Duimpje, pruimpje, appeltje, peertje weg
meneertje”.

We hebben leren tellen met de dobbelsteen en de telkikker. We hebben de kleuren leren
benoemen d.m.v. spelletjes en we kunnen onze eigen naam al klappen. Ook hebben we
spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen en er voor te zorgen dat we gezellig
met elkaar omgaan voor een goede sfeer in de groep.
De komende weken gaan wij werken vanuit de methode Schatkist en het thema is
Eropuit.
Welkom Jaxon
Sophie en Joshua hebben een broertje gekregen. Groep 1
heeft een grote kaart gemaakt.
Veel geluk gewenst
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Wij eten nu elke dag in de klas een broodje.
Dat is best even wennen, maar ook heel gezellig hoor!

Afgelopen maandag is de zandbak weer gevuld met nieuw zand.
Wij hebben eerst gekeken en daarna fijn in het zand gespeeld.

Informatieavond groep 1
Dinsdag 20 september om 19.00 uur nodigen wij u van harte uit op de informatieavond
van groep 1.
Koffie en thee staat klaar.
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GROEP 2:
We zijn het jaar goed begonnen met een voorstel rondje van alle meesters en juffen op het plein
en in de klas. Groep 2 kon het schooljaar starten met juf Ria die ze al kenden en juf Inez. Als we
de kinderen mogen geloven zijn ze allemaal erg enthousiast en moet dit een geweldig mooi en
gezellig jaar worden.
Juf Inez
Hallo, mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Inez Perin, 31 jaar oud en ik woon in de Blesse met mijn man
en twee dochters.
Op 11 September wordt onze jongste dochter 1 jaar. En onze oudste
dochter is inmiddels 3,5 jaar oud.
Ik mag graag toneelspelen, een boek lezen of lekker dansen met mijn
dochters.
Inmiddels sta ik al 8,5 jaar voor de klas. De afgelopen jaren was dat voornamelijk voor de kleuters.
Het mooie aan het jonge kind vind ik dat het nog zo entousiast is en kan zijn!
Dit jaar mag ik werken in groep 2 samen met juf Ria. Ik ben er op de donderdag en vrijdag.
Heeft u vragen of wilt u even kennismaken? Kom gerust!
Ik heb er zin in!
Informatieavond groep 2
Donderdag 29 september om 19.30 uur nodigen wij u van harte uit op de informatieavond van
groep 2.
Inloop
Op dinsdag, woensdag en donderdag maken wij in groep 2 gebruik van de inloop. Als de kinderen
in de klas komen zoeken ze hun eigen naamkaartje op die bij een taakje ligt en gaan direct aan het
werk. De kinderen hoeven hierdoor niet eerst te wachten in de kring tot we gaan beginnen. De
inloop taakjes wisselen iedere 2 weken.
Thema eropuit
We werken momenteel aan het thema Eropuit van Schatkist.
Badpakken, zwembroeken, zonnebrillen en zandkastelen
hangen al voor de ramen. Ook zijn wij op stap geweest
samen met groep 1 naar het park.
Als afsluiting van dit thema op vrijdag 23 September,
zouden we het leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen uit
groep 2 een (vakantie/speel)tentje mee naar school nemen. Andere
vakantiespulletjes als een slaapzak/campingstoeltje/o.i.d. is natuurlijk
ook erg leuk!
Daar gaan we dan lekker mee spelen op het plein of in het speellokaal,
dat ligt nog even aan het weer.

Letter
In de klas staat de letter Z centraal. Het is wel een lastige letter en we verwisselen hem steeds met
de S. Maar we hebben al heel veel Z woorden bedacht en ook voor de eerste keer geschreven in
ons letterboekje.
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Cijfer
In de klas staat het cijfer 0 centraal. Wat een raar cijfer, hij lijkt op de letter o en hij betekent
helemaal niks. We hebben een letterboekje en ook een cijferboekje, daar staat de 0 al in
geschreven.

GROEP 3/4:
We gaan al weer twee weken naar school en het is best wennen voor groep 3……nieuwe juffen,
leren lezen, leren rekenen, letters schrijven, noem maar op….
Ook voor groep 4 is het best wennen…..allemaal nieuwe vakken; vorig jaar alleen met een groep in
het lokaal….nu met twee groepen.
Via het Nieuwsbulletin houden we u op de hoogte waar wee mee bezig zijn.
Er zitten 25 kinderen in de groep.
11 Kinderen in groep 3 en 14 kinderen in groep 4.
Groep 3 / 4 heeft 2 juffen; juf Gerri werkt op maandag, dinsdag en woensdag, juf Mary werkt op
donderdag en vrijdag. Juf Gea van der Sluis werkt met groep 4 op maandagochtend,
dinsdagochtend en donderdagochtend van 8.30 uur tot 10.00 uur.

Groep 3
We werken in kern 1 van Veilig Leren Lezen. De methode, die we gebruiken bij het aanvankelijk
lezen. Deze kern duurt 4 weken. Na 4 weken wordt de kern afgerond en gaan we naar kern 2
U kunt op www.veiliglerenlezen.nl onder het kopje Voor ouders en dan
Dit leert uw kind >> 2e maanversie lezen welke letters en woorden we
leren.
Met rekenen zijn we gestart in Blok1 van de methode Wereld in Getallen.
Elk Blok duurt 4 weken en wordt afgesloten met een toets.
We oefenen met schrijven de basispatronen.
Computeren ….hulp gevraagd.
Welke ouder vindt het leuk om met de leerlingen van groep 3 en 4 te computeren?
We hebben hulp nodig bij het computerprogramma dat hoort bij rekenen en bij het
computerprogramma dat hoort bij Veilig leren lezen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Gerri
Groep 4
Rekenen
Met rekenen zijn we gestart in Blok1. We herhalen de sommen, die we hebben geleerd in groep 3,
oefenen met getallen tot en met 100 en we beginnen met herhaald optellen (het begin van de
tafels).
Spelling
Deze week zijn we gestart met de eerste afspraak van spelling.
Uw kind krijgt de daarbij behorende dicteewoorden mee naar huis.
Uw kind heeft een extra informatieblad hierover mee naar huis gekregen.
Gymmen in de sporthal
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De leerlingen van groep 3 en 4 gymmen op dinsdag en vrijdag in de sporthal “De Boekhorst”.
We gaan er lopend naar toe.

Het is belangrijk dat de kinderen gymkleding (broekje shirtje of gympakje) en vooral ook
gymschoenen dragen tijden de gymles. Het is prettig voor de kinderen, dat de kleding in
een rugzakje wordt meegenomen.
Kinderen mogen geen sieraden dragen.
Het is niet toegestaan flesjes drinken mee te nemen naar de sporthal.
Er zijn omstandigheden waardoor de gymles in “de Boekhorst” niet doorgaat. Soms
vervalt de gymles en in andere gevallen gymmen we op het plein.
Informatieavond groep 3/4
Maandag 26 september om 19.30 uur nodigen wij u van harte uit op de informatieavond van
groep3 / 4.

GROEP 5/6
Er zitten 26 kinderen in de groep.
15 Kinderen in groep 5 (9 jongens en 6 meisjes) en 11 kinderen in groep 5 (3 jongens en 8
meisjes).
Groep 5/6 heeft 2 juffen; juf Ina werkt op maandag, dinsdag en woensdag, juf Anita op donderdag
en vrijdag. Juf Alie Klamer geeft extra hulp in onze groep.

Gymnastiek
Dinsdagmiddag van 12.45 tot 13.30 uur gaan we naar de sporthal.
Vrijdagmorgen van 8.30 tot 9.15 uur gaan we ook samen met groep 5/6
naar de sporthal.

Spelling
Deze week zijn we gestart met de eerste afspraak van spelling.
Uw kind krijgt de dictee woorden niet mee naar huis. We gaan op school elke dag de
dicteewoorden oefenen. We doen dit op de Bloon manier.

BLOON = het woord: Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken
Leskracht:
We starten met het thema : IK woon in Ooststellingwerf.
GROEP 7:
Nieuws van de juffen
Aan het begin van het schooljaar valt altijd extra op hoeveel kinderen toch leren in een jaar tijd.
De overstap naar een nieuwe groep is dus ook voor de leerkrachten altijd weer even wennen. Maar
wat hebben we een fijne klas met elkaar. Iedereen doet zijn best, er wordt hard gewerkt aan de
lessen en we leren elkaar weer een beetje (her)kennen.
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Daarin missen we juf Aly natuurlijk enorm! Een ongeval op het schoolplein heeft voor een
vervelende breuk in haar pols gezorgd en op dit moment heeft ze nog veel pijn.
We wensen haar veel beterschap!
In de klas
Het is natuurlijk ook voor de kinderen weer even wennen. Nieuwe juffen, nieuwe vakken en
eigenlijk toch ook een nieuwe klas. Gelukkig zijn we hard aan het werk om er weer een mooi en
leerzaam jaar van te maken met elkaar. Op dit moment zijn we nog druk bezig om kennis te
maken met de vakken. We herhalen veel en af en toe maken we al een uitstapje naar de nieuwe
leerstof. Zo hebben we met rekenen al gewerkt met breuken, cijferend rekenen en het metriek
stelsel. Bij taal hebben we ons eerste stripverhaal al gemaakt.
Op woensdagavond 21 september nodigen we u van harte uit om dit zelf te komen bekijken. Dan
houden we onze jaarlijkse informatieavond en heeft u ook de kans om met eigen ogen te zien wat
de kinderen in de eerste weken gedaan en gemaakt hebben.
Agenda
Wo 21 september
Wo 28 september

19.30 uur ouderinformatieavond
topo toets Noord-Europa

GROEP 8:
We moesten even op gang komen. Een paar klasgenoten meteen al ziek. Die zijn er inmiddels
gelukkig weer. En juf Aly had ook al een valse start. Gebroken pols. Iets te enthousiast.
Beterschap!
Sportdag in Gorredijk op vrijdag 16 september.
Alle groepen 8 uit Opsterland en de Stellingwerven gaan meedoen aan een sportdag. Wij gaan naar
Gorredijk. De details krijgen de leerlingen mee op een sportdagpapier. Het enige wat we moeten
organiseren is het vervoer. Naar Gorredijk en later op de dag weer terug. We proberen dat te
regelen door de kinderen. Graag uw medewerking. ’t Is wat ver om te fietsen.
Onze klas doet mee aan CH2018 (Leeuwarden – maar eigenlijk heel Friesland – is in 2018 culturele
hoofdstad van Europa.) Waar het kan proberen we aan te haken. We hebben gedichten gemaakt
over aardappels. Lekker romantisch. Een paar daarvan gaan met een scheepslading
pootaardappelen naar Malta. En dan is het de bedoeling dat er Maltese gedichten terugkomen in
het voorjaar. Met lekkere vroege Malta-aardappelen natuurlijk. Wil je meer weten: Zoek op Bildse
aardappelweken of op Poetic Potatoes.
Topotoetsen
We openen het seizoen met een paar topotoetsjes. Niet zo moeilijk om te leren en dus een goede
gelegenheid om flitsend te beginnen. Dinsdag a.s. Europese landen en hun hoofdsteden.
Mappen
Alle leerlingen zouden een 23-rings multomap mee zullen nemen. Gaat goed……nog 3….
Rapporten
Die willen we ook graag terug.
Informatie-avond voor groep 8 op maandag 19 september. Aanvang 20.00 uur
Koffie/thee staat klaar.
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NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
Schoolbekers.
Wij hebben voor de zomervakantie, alle kinderen een beker gegeven met een koelelement.
Helaas hebben wij zelf al ervaren, naast de ontvangen klachten van ouders, dat deze bekers
lekken
en niet goed te sluiten zijn. Deze week heeft u kind(eren) een rubberen ring mee gekregen,
die geplaatst kon worden in de dop van de beker. Maar ook dit had niet het gewenste resultaat.
Zou u zo vriendelijk willen zijn de bekers nog niet weg te gooien i.v.m. eventueel retour sturen
naar de leverancier? Wij zijn op dit moment op zoek naar
een alternatief. We houden u op de hoogte!
Alvast hartelijk dank en excuses voor het ontstane
ongemak!
Zakelijke ouderavond 26 oktober 2016
Op woensdag 26 oktober staat de zakelijke ouderavond
van de oudervereniging op het programma. Om 20.00 uur
bent u allen van harte welkom! Op deze avond laten we
zien wat er gebeurd is met uw vrijwillige bijdrage, en
andere geldmiddelen die OV tot haar beschikking heeft. Ook wordt op deze avond de OV aan u
voorgesteld en is er ruimte om van gedachten te wisselen met elkaar. Het zou fijn zijn als u hierbij
aanwezig kunt zijn. Graag vernemen we per mail of u aanwezig bent. ov@obsbuttinga.nl

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
Op dit moment geen nieuws

NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL:
Comprix
Op woensdag 31 augustus hebben we met alle collega’s van onderwijsorganisaties Comperio en
Primo gevierd dat we èèn stichting zijn geworden. Met korte toespraken van bestuurders van de
nieuwe stichting en de burgemeester van Opsterland werd stilgestaan bij de totstandkoming van
deze nieuwe onderwijsorganisatie. Door een bekende illusionist werd het nieuwe logo en de nieuwe
naam “Comprix” onthuld. Met ruim 40 scholen heeft de stichting als doel uitstekend onderwijs te
bieden aan alle kinderen in Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. De bijeenkomst met ruim 500
medewerkers werd afgesloten met een hapje en een drankje. Zie ook de extra nieuwsbrief over dit
onderwerp in de bijlage.
Korfbal
In de bijlage een brief van de korfbalvereniging
Kinderopvang
In de bijlage een activiteitenkalender van “Voor dag en dou” en de Fladder

