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Nieuwsbulletin 4 MR vergadering
Motorische screening leerlingen groep 3 en enkele leerlingen
groep 4

Sinterklaasviering; 14.15 uur naar huis

Teammiddag, kinderen 12.00 uur vrij Voorlichting VWO+

Nieuwsbulletin 5

Kerstdiner, kinderen 12.00 uur vrij, ’s avonds diner
Start kerstvakantie om 12.00 uur

Eerste schooldag 2017

Inspectiebezoek
Inspectiebezoek
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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Personeel
Met Aly Stoffers (groep 7 en 8) gaat het steeds beter. Zij werkt aan haar herstel en dat heeft tijd
nodig. Eefke Eising en Wietske Krikken blijven voorlopig de groep draaien. En groep 8 op woensdag
door Wim Hunneman.
Mary Janssen van groep 3/4 heeft een burn-out. Zij neemt op dit moment “afstand” van haar
werk. Lisa van Galen zal voorlopig haar taken overnemen. Dit betekent dat zij ook na de
Kerstvakantie op donderdag en vrijdag groep 3/4 doet.
We begrijpen dat de wisselingen van leerkrachten soms effect hebben op onze kinderen. Graag
willen wij de boodschap uitdragen dat invallers volwaardige medewerkers in ons team zijn. U kunt
ons en de kinderen daarbij helpen door dit met uw kind te communiceren. In plaats van: “Het is
maar een inval juf.”, kunt u tegen uw kind zeggen: “Dit is nu jouw juf!”.
ICT
In het team denken we op dit moment na over de aanschaf
van nieuwe devices (werkplekken). Ook zullen de
digiborden worden vervangen. Het gaat hierbij om grote,
bovenschoolse, investeringen die Europees aanbesteed
moeten worden. Deze procedures duren wel een halfjaar.
Maar het begint met de keuzes die wij maken. Wij willen
de kinderen laten kennis maken met verschillende
apparaten. Dat betekent dat we straks in de school gebruik
kunnen maken van smartboards, tablets, laptops en vaste pc’s. En met een gemiddelde van 1
werkplek per drie leerlingen hebben we genoeg capaciteit.
School pimpen
Woensdag 23 november hebben we een prima overleg gehad met de interieurcommissie en de
verantwoordelijke stafmedewerker huisvesting over de aanpassingen in ons gebouw. Vanaf 2017
komen er budgetten vrij en mogen we in de school kleine verbouwingen doen. Met leerkrachten en
ouders denken we na over nieuwe invulling van verschillende ruimtes. Denk aan teamkamer,
spreekkamer en bijvoorbeeld een leerplein. Ook de aankleding met nieuw meubilair staat op de
planning. Uiteraard zal dit met een goed plan onderbouwd moeten worden. Ik durf u wel alvast te
beloven dat de school een moderne uitstraling zal krijgen waarbij we natuurlijk niet de “eigenheid”
van de Buttinga overboord gooien. Zodra wij zover zijn zullen we ook schetsen en tekeningen
openbaar maken
Inspectiebezoek
Op maandag 16 en dinsdag 17 januari krijgen wij bezoek van de
inspectie van het ministerie van onderwijs. Het gaat om een
regulier onderzoek dat eens in de vier jaar plaatsvindt. We kijken
met vertrouwen dit bezoek tegemoet. Het is fijn dat we met het
nieuwe toezichtkader ons mogen laten zien en aan de inspectie
kunnen vertellen waar we mee bezig zijn en waar we mee aan de
slag gaan.
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Aanmelden broertjes en zusjes/ andere 4-jarigen
Voor onze planning is het fijn om te weten hoeveel en welke broertjes en zusjes bij ons op school
komen. Zou u uw kinderen zo spoedig mogelijk willen aanmelden. Ook als u vrienden, familie en/
of kennissen heeft die hun kinderen naar onze school willen laten gaan kunnen zij zich aanmelden
of een oriënterend gesprek met de directeur plannen. Het “misverstand” van een leerlingenstop of
begrenzing van schoolgebied willen we graag ontkrachten. Wij staan open voor alle aanmeldingen!
Lichtjesfeest
Maandag, 7 november was het tussen 17:30 en 18:30 uur erg druk in
school. Wat fijn, dat veel ouders, broertjes, zusjes en opa’s en oma’s en
andere belangstellenden kwamen kijken in de feeëriek ingerichte lokalen.
De gangen waren ingericht door de oudervereniging, vooral de discolamp
bij de entree was een groot succes!
Sommige groepen komen verderop in dit nieuwsbulletin nog terug op het
feest.
Op de website hebben we enkele foto’s geplaatst.

Voorleeswedstrijd
Donderdag, 17 november was de jaarlijks terugkerende voorleesfinale.
Er werd gestreden om de titel:

Voorleeskampioen obs Buttinga 2016.
De groepskampioenen, Roan (groep 3), Inge (groep 4), Daud (groep 5), Devin (groep 6), Silvijn
(groep 7) en Daniël (groep 8) deden allemaal geweldig hun best in de schoolfinale.
Voor de jury, bestaande uit Romkje Nolles en Jehannes Regnerus, was het dan ook een hele klus
om de allerbeste voorlezer van dit schooljaar aan te wijzen.
De jury was unaniem. Daniël las het mooiste voor. In het juryrapport stond, dat Daniël heel mooi
op toon voorlas, een mooie voorleesstem had en goed het publiek inkeek en dat jury ook nog
nieuwe woorden leerde.
Daniël las voor uit Dummie de Mummie, geschreven
door Tosca Menten.
Daniël kreeg als winnaar de boekenbon uitgereikt. Hij
kreeg ook een mooie oorkonde.
Alle andere voorlezers, ook kampioenen, maar net niet
de allerbeste voorlezer van de school, kregen ook een
aardigheidje.
Zoals gebruikelijk werden de voorlezers aangekondigd
door de leerlingen van groep 8, die er weer een leuke
doorlopende voorstelling van maakten.
Daniël zal de Buttingaschool vertegenwoordigen tijdens
de Ooststellingwerfse finale in het voorjaar van 2017.
Meer foto’s op onze website.
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Sinterklaas
Op maandag 5 december komt Sinterklaas onze school bezoeken zo heeft hij laten weten.
Net als voorgaande jaren komt hij in de groepen 1, 2 en 3/4. Dit jaar brengt hij in de middag ook
een kort bezoek aan de groepen 5/6, 7 en 8.
In alle groepen is het de hele dag Sinterklaasfeest! Elke leerkracht vult dat op zijn/haar eigen
manier met de groep in.
De kinderen kunnen deze ochtend op de gewone
tijd naar school komen. Iedereen blijft buiten op
het plein (ook de kleuters) in afwachting van de
komst van Sint en zijn pieten. U bent daarbij
van harte welkom!
Het is niet nodig deze ochtend een pauzehap
mee te nemen. Iedereen krijgt drinken met iets
erbij. Wilt u wel even doorgeven of uw kind een
allergie heeft (bv. notenallergie)?
De kinderen lunchen, net als alle andere dagen,
op school. Vergeet niet uw kind(eren) een
lunchpakket mee te geven.
De kinderen van groep 5 tot en met 8 helpen Sinterklaas en
Zwarte Piet altijd in deze drukke tijd. Zij hebben inmiddels lootjes
getrokken.
Het is de bedoeling een cadeautje voor 5 euro te kopen (zo dicht
mogelijk bij dat bedrag blijven). Het is de bedoeling dat er een
leuk cadeautje wordt gekocht. Dit cadeautje verpakken in een
mooie surprise met daarbij natuurlijk een gedicht. Uw kind kan de
surprise maandag, 5 december in de klas brengen tussen 8.00 uur
en 8.15 uur.
De kinderen gaan deze dag gewoon om 14.15 uur naar huis.
Heeft u nog vragen? U kunt ze stellen aan de groepsleerkracht of aan één van de leden van de
Sinterklaascommissie (Esther Oosterloo en Annemieke de Boer (OV), juf Wendy, juf Ria of juf
Gerri).

NIEUWS VAN DE GROEPEN:
GROEP 1:
Lichtjesfeest
Wat was het gezellig in onze klassen! Alle lampionnen van de kinderen waren verlicht en er
stonden mooie slakken en beeldjes.
Sinterklaas
In de klas zijn wij druk bezig met werkjes over Sinterklaas en Zwarte Piet.
Zo hebben wij pakjesboot 12 geknutseld. Deze lag heel diep in de zee omdat
de bakpiet veel bakspullen mee had genomen, hij wil een taart bakken voor
Sinterklaas.
Wij kunnen nu ook heerlijke zandtaartjes maken van kinetisch zand.
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Wij leren o.a. dit lied: Sinterklaas, kom toch gauw
Refrein:
Sinterklaas, kom maar binnen.
Zwarte Piet, kom maar binnen.
Uw stoel staat al klaar, het is feest in de tent.
Wij zingen dit lied totdat u er bent.
5 december
Op 5 december komt Sinterklaas bij ons op school.
Alle kinderen mogen deze dag verkleed op school komen!
Op maandag 5 december graag speelgoed e.d. thuislaten en een extra tasje mee naar school
geven (voorzien van naam) voor het cadeautje op school.
6 december
De kinderen mogen op dinsdag 6 december 1 cadeautje mee naar school nemen om te laten zien.
De komende weken
De komende weken hebben wij het over woorden en zinnen, lange en korte woorden en groot/klein
en dik/dun. Wij gaan hier o.a. mee werken in onze rekenhoek en hier werkjes mee maken in de
klas.
Welkom
Jason is nu ook 4 jaar en komt vanaf nu elke dag bij ons spelen en werken.
Wij wensen je een fijne tijd bij ons op school.
Appelmoes maken
a.s. dinsdag 29 november gaan wij appelmoes maken.
Graag voor dinsdag een bakje voorzien van naam mee naar school geven.
Gezocht
- kleine potjes - keukenrollen
- kerstslingers (om te verknippen - plastic tasjes)
Computeren
Wie wil groep 1 begeleiden bij het computeren op de maandagmorgen?
GROEP 2:
Thema dieren
We hebben de afgelopen weken gewerkt over het thema dieren. We hebben een bezoek gebracht
aan de dierenarts, bezoek gehad op school van de dierenambulance, uilenballen uitgepluisd en veel
dieren beter gemaakt in de dierenartsenhoek. Nog bedankt voor alle mooie spullen die iedereen
heeft mee gebracht.
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Voorstelling de kleine papegaai
Aan het einde van het thema dieren hebben we een voorstelling opgevoerd. De kinderen waren
allemaal prachtig verkleed en geschminkt. Het was een echte beestenboel.

Grote zussen nieuws
Shanaya is grote zus geworden van haar broertje Rowan. Rowan is geboren op 15 november.
Oona is grote zus geworden van haar zusje Liva. Liva is 20 november geboren.
Juf Inez
Juf Inez was donderdag en vrijdag 17 en 18 donderdag afwezig. Zij heeft meegedaan aan het
Sinterklaas sprookje in de gemeente Weststellingwerf. Zij speelde de rol van (de paarse)
zeemeermin.

28 november en 9 december
De juffen hebben geruild. Juf Inez werkt maandag 28 november voor juf Ria en juf Ria werkt 9
december voor juf Inez.
Sinterklaas
5 december komt Sinterklaas bij ons op school. Alle kinderen mogen deze dag verkleed komen!
De kinderen mogen op dinsdag 6 december 1 cadeautje mee naar school nemen om te laten zien.
Op maandag 5 december graag de spulletjes thuislaten en een extra tasje mee naar school geven
(voorzien van naam) voor het cadeautje op school.
Computeren
Wie zou ons vrijdagochtend willen helpen met het computeren in groep 2?
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Groep3/4:
Maandag, 5 december komen Sinterklaas en zijn Pieten
ook aan onze klas een bezoekje brengen. Alle kinderen
mogen deze dag verkleed komen!
Kinderen mogen vragen stellen, een liedje zingen,
gedichtje opzeggen, iets laten zien bv. goocheltruc.
Misschien willen ze thuis een tekening maken die ze dan
kunnen geven. Sinterklaas vindt het altijd fijn om verrast te worden.
Verhuisd
Tygo Broersma uit groep 4 is verhuisd naar Echten. Hij gaat vanaf 22 november 2016 naar obs
”DeWynbrekker” in Oosterzee. Wij wensen hem veel plezier en succes op zijn nieuwe school en in
zijn nieuwe huis.
Motorische screening
De leerlingen van groep 3 en enkele van groep 4 worden motorisch gescreend door
buurtsportcoach Marleen Reenders.
Uw kind heeft een brief meegekregen met nadere informatie.
GROEP 3:
Lezen
We zijn gestart met kern 4. Het thema is: Waar ben ik?
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.
In deze kern leert uw kind het lezen van werkwoorden met de derdepersoons-t, zoals: 'loopt', 'maakt' en 'rent'. U zult merken dat uw kind
steeds meer en beter leert lezen. Heel knap!!
Schrijven:
Deze twee letters kunnen we nu ook al schrijven. Ons eerste boekje is bijna uit.
We oefenen met de geleerde schrijfletters woordjes aan elkaar schrijven.
Rekenen:
We zijn gestart in Blok 3.
De komende weken herhalen we de begrippen meer, minder en
evenveel. We breiden de telrij uit tot en met 30. De kinderen maken
kennis met het rekenrek.
We oefenen de begrippen erbij (+) en eraf (-) met behulp van
bussommen. We ook het gebruik van beide symbolen.
Het rekenrek

We blijven ook het schrijven
van de cijfers oefenen.
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GROEP 4:
Rekenen
We werken in Blok 3. Naast de rekenonderdelen, die we al geleerd hebben,
komen aan de orde:

Sprongen maken van 10 op de getallenlijn (+10/-10).

Optellen en aftrekken over het tiental type 8+7= en type 13-6=)

De tafels van 2,5 en 10

Gepast betalen

De kalender
Het zou fijn zijn als uw kind thuis de tafels oefent. Een tip, oefenen op de computer via
onderstaande link.
http://www.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html
Het spel met de ballonnen vinden kinderen erg leuk!
Voor de kerstvakantie moeten de kinderen van groep 4 de tafels van 1, 2, 5 en 10 kunnen
opzeggen.
Taal
We werken in thema 5: Op school.
We benoemen de ruimtes in een school. We leren wat dubbelwoorden zijn en het juiste lidwoord
(de of het) erbij plaatsen. Bijv. school + bord = schoolbord…… het schoolbord.
Spelling
De komende weken staan in blok 3 de volgende spellingscategorieën centraal:

In week 49 op 9 december is het toetsdictee van Blok 3.
Schrijven
We hebben al veel hoofdletters leren schrijven. Wilt u uw kind ook op het gebruik van hoofdletters
wijzen?
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GROEP 5/6:
Voorleeswedstrijd
Deze keer deden er ? kinderen van groep 5 en 6 mee met de voorleeswedstrijd.
Het was er niet minder spannend om. Daud was de winnaar in groep 5 en Devin in groep 6. Devin
en Daud hebben hun beste beentje voor gezet met de schoolwedstrijd. Goed gedaan jongens!
Sinterklaaasochtend
Maandag 5 december heeft groep 5/6 surprise ochtend met juf Ina.
Heel spannend natuurlijk. Inmiddels hebben ze al lootjes getrokken.
Het is de bedoeling een cadeautje voor €5 te kopen (geen snoep) dit als een
surprise te verpakken en er een mooi gedicht bij te maken
De kinderen hoeven deze ochtend geen pauzehap mee te nemen, maar wel
een broodje voor tussen de middag.

Thuis oefenen
Soms denk je misschien als ouder: ’ik zou weleens iets willen oefenen met mijn kind.’ Op de
website van meester Michael kun je je eigen groep kiezen en het vak waar je mee wilt oefenen.
Op de website oefensite van rendierhof kun je woorddictee of een zinnendictee oefenen.
www.meestermichael.nl
www.oefensite.rendierhof.nl

GROEP 7:
Nieuws van de juffen
Na een gezellig lichtjesfeest, is het nu weer tijd om aan Sinterklaas te werken,
want ook in groep 7 is dat nog erg leuk. De kinderen hebben prachtige
lettertekeningen en silhouetten gemaakt. Ook passen we ons werk wat aan in
Sintsfeer. Zo gaan we nog oefenen met het schrijven van een
Sinterklaasgedicht en gaan we aan de slag met kalligraferen. Dat kunnen we
natuurlijk mooi gebruiken bij het maken van onze surprises.
We hebben met zijn allen afgesproken om ons best te doen om voor iedereen
een mooie surprise te maken. En omdat we op school ook gaan oefenen met
dichten, verwachten we 5 december een mooi Sintspektakel in de klas.
In de klas
Na een rondje Europa met topografie doen we het de komende weken even iets rustiger aan. Na de
kerstvakantie is er weer tijd om verder te gaan met huiswerk. En omdat we net de toets Engels al
gehad hebben, hoeven we ook daar geen huiswerk voor te maken voor de vakantie.
Natuurlijk gaan de boekbesprekingen wel gewoon door. Een aantal kinderen zijn al aan de beurt
geweest en hebben enthousiast verteld over hun lievelingsboek. Dat was best wel spannend.
Gelukkig gaat presenteren steeds makkelijker. Dat komt ook omdat we daar tijdens de projecten
veel mee oefenen. Woensdag 30 november zijn alle werkstukken als het goed is klaar, komt u ook
even kijken naar wat de kinderen gemaakt hebben? Dit kan vanaf 13.30 uur.
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Agenda
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boekbespreking Sven
kijkmiddag project ‘Oud en nieuw’

Ma
Di
Di
Di
Do

Sinterklaasfeest
boekbespreking Maickel
boekbespreking Michelle
boekbespreking Silvijn
kerstdiner op school

5-12
6-12
13-12
20-12
22-12

GROEP 8:
Op de website van school staan foto ’s van groep 8. Groep 8 aan het werk, groep 8 als
beestenbende, groep 8 tijdens de voorleeswedstrijd. Met Daniël als winnaar. Hij gaat in het
voorjaar van 2017 onze school vertegenwoordigen bij de volgende voorleesronde. Die vindt
waarschijnlijk plaats in de bieb van Oosterwolde.
Engels
Voor het eerst hebben we een leestekst mee gehad naar huis. Om te oefenen. En dat is vast en
zeker goed gebeurd. Iedereen deed dat heel goed. Complimenten!
Stellingwerf College
We hebben met de groep de Doemiddag bezocht. Het was anders georganiseerd dan in voorgaande
jaren, maar wel erg leuk.
Afgelopen maandag waren er ook veel ouders aanwezig bij de informatieavond. Het was erg
informatief en we zijn er allemaal weer wijzer van geworden.
Enkele leerlingen gaan meedoen aan de LWOO-toets. Zet hem op. Veel succes!
Project Leskracht
We hebben vorige week het project Aarde/klimaten e.d. afgerond. Met grappige toneelstukjes,
waarin iedereen zijn aandeel had. Binnen de groepen werd prima samengewerkt. En dat is iets
waar tegenwoordig veel waarde aan wordt gehecht.
Het thema van het volgende Leskrachtproject is: “Feesten en rituelen”
We zullen zien wie de grootste feestnummers zijn.
Schaatsen
Op de volgende dagen gaan we met de groep schaatsen: 13 en 27 januari, 3 en 10 februari.
Meer info volgt.

