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Doemiddag STELLINGWERFCOLLEGE groep 8

Lichtjesfeest, 17.30-18.30 uur

Start Statiegeldactie voor speeltoestel op het plein
Studiedag Leskracht, alle kinderen 12.00 uur vrij
Voorleeskampioenschap
Einde statiegeldactie

Contactgesprekken
Contactgesprekken
Contactgesprekken
Contactgesprekken

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Contactmomenten
Op 21,22 en 23 november zijn de eerste contactmomenten van dit schooljaar gepland.
Op deze momenten is er gelegenheid om de leerkracht(en) van uw kind(eren) te spreken. U kunt
zichzelf hiervoor opgeven, het kan echter ook zijn dat de leerkracht u voor dit gesprek uitnodigt.
De contactavond is voor de ouders van groep 1-8. De gesprekken zijn tussen 14.30 en 16.30 uur
en duren 10 minuten.
De volgende contactmiddagen zijn gepland in de week van 6 t/m 10 februari.
U kunt zich opgeven voor de contactmiddag door u in te schrijven op de lijsten in de hal en bij de
lokalen van groep 1 en 2.
Wij rekenen op uw komst.
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Communicatie
U bent misschien gewend een informatieboekje per groep te ontvangen. We hebben besloten dit
niet meer per jaar uit te brengen. Uiteraard willen we graag op een goede manier met u
communiceren (wat ook als wens tijdens de informatieavond naar voren kwam). Dit doen wij met
de uitgebreide nieuwsbrief, onze website en ook nog weleens met papieren brieven. Recentelijk
heeft u van ons de schoolgids digitaal ontvangen. Heeft u suggesties of andere
opmerkingen over onze communicatie dan horen wij dat graag. We doen altijd
ons uiterste best u tijdig en volledig te informeren.
Informatieavond
Deze avond staat bij sommige mensen bekend als zakelijke ouderavond. Dit
jaar was er niet alleen een presentatie van de OV en een financieel verslag, ook
de nieuwe directeur liet de aanwezige ouders een kijkje in de toekomst nemen.
Hij vertelde wat de speerpunten zijn waar we als school aan gaan werken. Er was een digitale
kennisquiz en tenslotte werd in kleine groepjes gesproken over hoe het gaat met de school, wat
beter kan en welke prioriteiten het team kan stellen. De opkomst was groter dan verwacht. De
mensen gingen geïnformeerd en voldaan naar huis. Zij mochten een zelfgemaakt kleinigheidje
meenemen. Wij zijn tevreden over de opkomst en het verloop van deze avond. Een uitgebreid
verslag volgt nog.
Ziektevervanging
Ook leerkrachten worden weleens ziek. Gelukkig kunnen we een beroep doen op
goede invallers. Dit zijn meestal bekende gezichten. Soms is het lastig invallers te
vinden omdat zij bijvoorbeeld al op een andere school zijn ingezet. Allereerst zoeken
wij een interne oplossing met eigen teamleden. Bij nood en hoge uitzondering
verdelen we leerlingen over andere klassen. En als laatste, maar dat komt gelukkig
bijna nooit voor, moeten we een klas naar huis sturen.
Ziektevervanging Aly Stoffers
Aly Stoffers brak op haar eerste werkdag van dit schooljaar haar pols. En was daardoor niet
inzetbaar. Inmiddels is de pols (bijna) volledig hersteld. Echter, wegens persoonlijke
omstandigheden, is zij nog niet volledig inzetbaar voor de groep. Dit heeft gevolgen voor groep 7
en groep 8. In ieder geval tot aan de kerstvakantie zal Wietske Mulder Aly vervangen. Op de
woensdag zal Wim Hunneman groep 8 doen. Aly is aanwezig op school, doet werkzaamheden
buiten de klas en werkt zo naar volledig herstel.
Parkeren voor de school (naast de “bollen”)
Dank aan allen die gehoor geven aan de oproep in het vorige bulletin om niet meer de auto te
parkeren op de weg naast de ”bollen”. Voor de veiligheid van onze kinderen kunnen we met z’n
allen ook de laatste chauffeurs overhalen daar niet te parkeren. Nogmaals dank.
Trainingen en scholing
- Tijdens de teamdag voor de herfstvakantie hebben we met het team gesproken over
communicatie, “de neuzen dezelfde kant op”. In verschillende werkvormen kwam ook aan de
orde hoe ons handelen tot stand komt. En door “welke bril kijk je naar een situatie”. Met een
groot aantal nieuwe mensen (met verschillende achtergronden) in het team is het goed om met
elkaar te bespreken hoe wij communiceren en gemeenschappelijke doelen kunnen stellen. En er
was gelegenheid elkaar beter te leren kennen in een informele sfeer.
- Alle nieuwe teamleden worden bijgeschoold in Fides.
- Eefke Eising is gestart met de opleiding Taalcoördinator.
- Het volgende studiemoment voor het team zal zijn op 16 november over Leskracht.
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Kerstviering
Op donderdag 22 december vieren wij kerst op school. Wij verwachten een leuk feest in een
fijne sfeer. Om dit goed voor te bereiden zijn de kinderen die dag om 12.00 uur vrij en worden zij
in de avond op school verwacht. De invulling van deze viering volgt nog.
Kinderboekenweek

Alle opa’s, oma’s ouders en verzorgers, die een steentje hebben
bijgedragen aan de activiteiten van de Kinderboekenweek

HARTELIJK BEDANKT
Zonder jullie inzet was het niet zo’n succes geworden!

VOORLEESWEDSTRIJD 2016
Leerlingen van groep 3 tot en met 8 strijden traditioneel weer om het

VOORLEESKAMPIOENSCHAP
van obs Buttinga
Afspraken, die in het team zijn afgesproken met betrekking tot de voorleeswedstrijd:
 We stimuleren, dat zoveel mogelijk leerlingen van groep 3 tot en met
8 meedoen aan de klassenvoorronde.
 De leerkracht bepaalt uiteindelijk wie door gaat, maar om het
luisteren naar elkaar en het “beoordelen” van elkaar te bevorderen
en de betrokkenheid te vergroten, worden de volgende criteria met
de leerlingen besproken:
- de inleiding
- het tempo
- tempowisselingen
- nadruk op de goede plaats
- stemgebruik past bij het verhaal
- de emotie wordt juist overgebracht
- kijkt de klas in
- het publiek wordt meegevoerd
- verstaanbaarheid
- de keuze van het fragment (origineel, open einde, mooi
geheel, spannend)
(Deze criteria komen uit de handleiding van de Voorleeswedstrijd)
Hier gaan de medeleerlingen op letten en ze geven de voorlezer
positieve feedback.



De klassenwinnaar doet mee aan de schoolfinale op donderdag 17 november.
De schoolwinnaar wordt gekozen door een onafhankelijke, vakkundige jury.
De winnaar van groep 8 doet ook mee aan de gemeentelijke voorleeswedstrijd in de bibliotheek
van Oosterwolde.

Uw kind heeft voor de herfstvakantie een brief met handige informatie meegekregen.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht.
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Voor een speeltoestel op het plein
houden we een

lege-flessen-actie

Mogen we uw lege flessen met statiegeld?
We willen graag een nieuw speel-klim-toestel.
En dat kost heel veel geld.
We halen de flessen op in de week van
14 t/m 18 november
Alvast hartstikke bedankt!
De leerlingen van de
obs BUTTINGA
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Lichtjesfeest
Op maandag 7 november is er in verband met Sint-Maarten op school weer lichtjesfeest. De school
is feeëriek verlicht met zelfgemaakte lampions en andere sfeervolle verlichting. Het lichtjesfeest is
van 17.30 uur tot 18.30 uur en iedereen is van harte welkom.

Wilt u uw kind (groep 1 tot en met 6) een werkend lampionstokje meegeven komende
week.

NIEUWS VAN DE GROEPEN:
GROEP 1:
Tutor in groep 1 en 2
Na de herfstvakantie start Carla Otter als tutor op de Buttinga op de vrijdag. Ze is er dan de hele
dag.
Carla werkt nu al als tutor op obs de Toekan en cbs de Akker. Ze is een ervaren tutor op de
basisschool.
Carla is al even langs geweest om kennis te maken met de kinderen. Zij zal de leerkracht
ondersteunen door individueel of met kleine groepjes leerlingen te werken. Ze sluit aan bij het
thema van de leerkracht en registreert wat zij heeft gedaan met de kleuters.
Elke vrijdag is er een kort moment voor overleg tussen tutor en leerkracht.
Wij wensen Carla veel plezier op onze school.
Kinderboekenweek
Maandag 3 oktober kwam de oma van Dani ons voorlezen en hebben wij spelletjes in het
speellokaal gedaan.
Woensdag 5 oktober zijn wij naar het speelgoedmuseum geweest. Ouders die hebben gereden en
geholpen: bedankt!
Donderdag 13 oktober kwam juf Alie bij ons voorlezen en hierna gingen de kleuters voor hun
ouders en grootouders liedjes van vroeger zingen en dansspelletjes doen. Iedereen deed
enthousiast mee!
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Dierendag
Op dierendag hebben wij het over verwennen gehad en hebben wij in groepjes mooie hokken
gebouwd voor de dieren die wij mee hadden genomen.
Lichtjesavond
De kleuters zijn al begonnen met het maken van een lampion voor lichtjesavond en gaan de
komende weken Sint-Maarten liedjes leren.
Liedje: Lampionnetje schijnt als een zonnetje, schijnt als een lichtje kijk naar mijn gezichtje.
Taal:
Wij gaan liedjes zingen en praten in een andere taal en leren de letter s.
Rekenen:
Wij gaan rekenspelletjes doen om de begrippen veel en weinig aan bod te laten komen en leren
het cijfer 2.

GROEP 3/4:
Stagejuf in groep 3/4.
Manon Heeroma loopt tot en met januari stage in onze groep. Zij stelt zichzelf even voor.
Hallo ik ben Manon Heeroma en ik zal mij even voorstellen. Ik doe de opleiding PABO in Assen en
op dinsdag loop ik stage op OBS de Buttinga. Af en toe heb ik een stageweek, dit betekent dat ik
de hele week te vinden ben ik groep 3/4. Ik blijf tot en met januari in groep 3/4 en na januari ga ik
stagelopen in de bovenbouw. Het is nog niet zeker in welke groep ik dan kom.
Dan iets over mijzelf: ik ben 20 jaar jong en ik woon in Appelscha. Iets wat ik graag doe is
voetballen, dit doe ik dan ook elke maandag- en woensdagavond in een damesteam.
GROEP 3:
Lezen
We hebben kern 2 afgerond voor de herfstvakantie. We werken nu 3 weken in Kern 3.
Het thema is: “Wat zit erin?”
We herhalen de geleerde letters in kern 1 en 2 en leren er weer nieuwe
woorden en letters bij. Welke?
U kunt op www.veiliglerenlezen.nl onder het kopje Voor ouders en dan
“Dit leert uw kind” >> lezen welke letters en woorden we leren. We
werken met de tweede maanversie. Hier kunt u ook gratis spelletjes,
afgestemd op de kern bekijken.
Is uw kind al lid van de bibliotheek? Een lidmaatschap is gratis. In de bibliotheek kunt u boekjes
lenen, die passen bij het leesniveau van uw kind. (AVI start)
Rekenen
We werken in Blok 2. Dit blok bestaat uit 4 weken en de eerste twee weken zijn alweer voorbij.
We blijven de begrippen meer, minder en evenveel oefenen. We tellen hoeveelheden tot en met
20. We tellen hoeveelheden en koppelen die aan de getallenlijn. We splitsen hoeveelheden en
vullen ontbrekende getallen in op een getallenlijn.
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We hebben de dagen van de week geoefend. Nog niet alle kinderen hebben de dagen van de week
onder de knie. U kunt de dagen van de week ook thuis oefenen. Ook de begrippen gisteren/
eergisteren en morgen/overmorgen komen aan de orde.
Verder doen de kinderen meetkundige ervaring op door het aflezen van een plattegrond. Het
ruimtelijk inzicht wordt geoefend door het nabouwen van blokkenbouwsels.
We blijven ook het schrijven van de cijfers oefenen.
Schrijven
We leren de schrijfletters: p, de u, de a en de t.
De geleerde letters oefenen we ook in woordjes aan
elkaar schrijven bijvoorbeeld pan, put.

Groep 4:
Rekenen
Met rekenen zijn we bezig in het 2e blok. Aan de orde komen:

Klokkijken (hele halve uren),

Meten (introductie cm)

Aftrekken over 1e tiental 12-2= 12-5=
We gaan de komende weken ook tellen met sprongen (bv. 5-10-15-20),
meten (kg), afronden op tientallen (32 is ongeveer 30) en familiesommen
(Als je weet dat 10-2= 8 dan weet je dat 20-2=18, 50-2=48), digitaal
klokkijken (hele uren), de introductie van de tafel van 2 en 10 en
keersommen bij de plaatjes maken.
Spelling
We hebben ons eerste toets dictee gemaakt. We zijn gestart met Blok 2. Uw kind krijgt de
komende 2 weken een oefenbriefje mee. We oefenen de volgende categorieën:

Computeren groep 3 en 4
Uw kind rekent ook 2 keer per week op de computer. De lesstof sluit aan bij de onderdelen waar ze
mee bezig zijn.
Op maandag helpt Philipus Yntema, de vader van Maite en op vrijdag helpt Marian Veenstra de
moeder van Kyro bij de computerlessen.
Esther Oosterloo, de moeder van Lara helpt in groep 4 bij de computerlessen.
Wat fijn dat jullie ons willen helpen bij het computeren!
Welke ouder wil in groep 4 nog begeleiden bij de rekenen op de computer?
Welke ouder wil in groep 3 nog begeleiden bij het programma dat hoort bij Veilig leren
lezen?
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GROEP 5/6:
Leskracht
In het kader van de Kinderboekenweek, maar ook in het kader van ons
thema:” IK woon in Ooststellingwerf kwam opa Evert de Boer wat
vertellen over hoe het vroeger op de Obs Buttinga was en over het leven
vroeger in Oosterwolde. Een mooi verhaal waarbij ook de vlag van
Ooststellingwerf aan de orde kwam. Vervolgens hebben we het gehad
over het wapen van Ooststellingwerf. Wie het gemaakt wat voor dieren
erin zitten en de geschiedenis van het wapen. We zagen een wapen bij
de sporthal, bij de Miente, op onze school en natuurlijk ook bij het
gemeentehuis.

Donderdag 27 oktober zijn we op bezoek in het gemeentehuis geweest.
Met mevrouw Marianne Buikema gingen we door het gemeentehuis. We
startten in de raadszaal en gingen daarna naar de kamer van de
burgemeester. De burgemeester was er niet maar wethouder Sierd de
Boer nam zijn taak over. De kinderen stelden goede vragen als: ‘hoe
groot is onze gemeente en hoeveel mensen wonen er’. We weten nu
ook wat de twee kleinste dorpen zijn. Meneer Arjen Schimmel vertelde
over ruimte en riolering. Daarna gingen we naar buiten waar de
buitendienst liet zien hoe een heg wordt geknipt. Na wat drinken en wat
lekkers kwam er een raadslid van Ooststellingwerfs Belang vertellen
over zijn werk. Tot slot op de foto bij het wapen van Ooststellingwerf en
daarna snel weer naar school. We waren wat te laat, maar we hebben
een super leerzame middag gehad.
Meer foto’s staan op de website.

Speelgoedmuseum Roden
Hierbij willen we alle ouders hartelijk bedanken voor het rijden naar Roden. Het was even
spannend of er genoeg auto’s waren. Gelukkig kwam alles goed. De kinderen hebben interessante
dingen gezien en heerlijk gespeeld.
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GROEP 7:
Nieuws van de juffen
Wat hebben we een leuke tijd gehad met elkaar. De eerste ruk na de zomervakantie is gemaakt en
iedereen weet ongeveer hoe we in groep 7 werken. De Kinderboekenweek was een groot succes.
Alle moeders (en grootouders voor het uitlenen van de auto’s) hartelijk bedankt. Het uitstapje naar
het Speelgoedmuseum was erg leuk en leerzaam.
Juf Aly moeten we helaas nog wel missen bij het lesgeven, ze is er gelukkig wel en helpt ons in de
klas. Juf Wietske zal nu tot de kerstvakantie bij ons zijn. Fijn dat ze erbij is!!!
Na de herfstvakantie was het weer even wennen. Hoe ging het ook alweer tijdens het werken,
vinden we elkaar nog wel aardig en lief. Het kost altijd weer even wat extra aandacht. Gelukkig zijn
de kinderen en wij dus ook snel weer gewend aan het schoolgaande ritme en wordt er weer als
vanouds hard gewerkt. Dat moet ook, want we zijn begonnen met Leskracht!
In de klas
Leskracht, hoe zat het ook alweer? We werken tegenwoordig niet meer met een methode voor
natuur, geschiedenis of aardrijkskunde. Daarvoor in de plaats werken we met projecten. Deze zijn
vakoverstijgend ingericht, dat betekent dat we zowel met aardrijkskunde als natuur als
geschiedenis door elkaar werken.
Het thema waar we nu mee werken heet ‘Oud en nieuw’. De kinderen dachten
dat we het over vuurwerk zouden hebben, dat was een lichte teleurstelling.
Het vak dat deze keer centraal staat, is geschiedenis. En dan met name de
periode vanaf W.O.II tot nu. De ontwikkeling van de telefoon, de emancipatie,
de EU. Alles komt aan de orde.
De kinderen hebben op dit moment alle teksten gelezen en zijn druk aan het
mindmappen. Binnenkort nodigen we u uit om in de klas te komen kijken. Dan
kunt u zien waar we mee bezig zijn. U zult uw nieuwsgierigheid dus nog even
moeten bedwingen.
Agenda
Di 1 nov
Wo 2 nov
Di 8 nov
Di 15 nov

boekbespreking Danique
toets topo Zuid-Europa
boekbespreking Tijn
boekbespreking Lincy

GROEP 8:
Woensdag 2 nov
Dinsdag 8 nov

Engelse woordjestoets
’s Middags naar Stellingwerfcollege
Voorlezen in groep 8

13-15 uur

Sinds enige weken zijn we elke dinsdagochtend druk bezig met EHBO. Juf Neeltje en meneer Jan
zijn de cursusleiders. Aan het eind van de cursus gaan we EHBO-examen doen.
Vrijdagmiddag 28 oktober geeft meneer Buien een les over de sterren en alles wat daarmee te
maken heeft.
We verzamelen nog steeds plastic voorwerpen. Effen blauw, groen, geel of roze. Geen opschriften
en stickers. Flessen, emmers, bakjes, speelgoed. Doorzichtig gekleurd is ook mooi.
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NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
Denkt u eraan dat u de ouderbijdrage van dit schooljaar overmaakt? Dan kunnen we er samen ook
dit jaar weer een mooi schooljaar van maken met die leuke extraatjes. (Zie bijlage; nogmaals de
brief met het rekeningnummer)
Graag willen we Christie Scheffer bedanken voor de gezellige en leuke tijd in de Ov.
Christie had binnen de ov de functie van secretaris dit gaat Marian Veenstra vanaf nu op zich
nemen.
Nieuwe samenstelling ov
Annemiek de Boer - voorzitter
Marian Veenstra - secretaris
Esther Oosterloo - penningmeester
Lisa Abott
Marja Betten
Karin Wolters
Suzanne Teleng

NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL:
In de bijlage een uitnodiging van Passend Onderwijs Friesland voor een “achterbanavond”. U kunt
met verschillende geledingen van gedachten wisselen over Passend Onderwijs.

