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Nieuwsbulletin 9

EHBO-examen groep 8

Schoolvoetbaltoernooi
Paasactiviteiten
Goede Vrijdag, Pasen, alle kinderen vrij

Paasmaandag, Pasen, alle kinderen vrij
Cito-eindtoets groep 8
Oudergesprekken, boerderijbezoek groep 7
Nieuwsbulletin 10, Cito-eindtoets danswedstrijd groep 5/6
oudergesprekken
Cito, Studiedag personeel, kinderen vanaf 12.00 uur vrij
oudergesprekken
Koningsspelen – Sponsorloop
oudergesprekken

Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie, Koningsdag
Vakantie

Teamdag personeel, alle kinderen vrij
Bevrijdingsdag, alle kinderen vrij
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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
PASEN
Op donderdag 13 april vieren we het Paasfeest. Het is een gewone
schooldag met leuke activiteiten.
De jongste kinderen (groep 1 en 2) gaan ’s ochtends paaseieren zoeken
rondom de school. Daarna gaat de middenbouw (groep 3/4 en groep 5/6)
paaseieren zoeken bij het Hertenkamp aan de Zomerweg.

Voor de leerlingen van groep 7/8 is er ’s middags weer het
oudhollandse spektakel van het eieren gooien. Welk tweetal
haalt de verste afstand?
Het BES (Buttinga Eiergooi Spektakel) begint om 13.30 uur.
Komt u ook een kijkje nemen?

De kinderen hoeven deze dag geen lunch mee te nemen…. wel een pauzehap.

Schoolkorfbaltoernooi 2017
Voor het schoolkorfbaltoernooi op woensdag 17 mei a.s. in Appelscha hebben
we 9 teams opgegeven.
Nadere informatie volgt te zijner tijd.

Vrije dagen
Er gebeurt veel bij ons op school. De school maakt mooie ontwikkelingen door. Om alvast
voorbereidingen te treffen voor het nieuwe schooljaar hebben wij als team tijd nodig. Enerzijds om
plannen te maken en anderzijds ook de school opruimen. Dat wil zeggen de school klaarmaken
voor de verbouwing en vervangen van het meubilair. Hiervoor krijgen alle leerlingen twee dagen
vrij. Deze “plakken we vast” aan een ander lang weekend. Op donderdag 4 mei en dinsdag 6
juni zijn alle kinderen vrij van school. Uiteraard blijven de andere vrije dagen, die we eerdere
hebben gecommuniceerd gewoon op de planning staan.
Succesvolle open dag
We mogen spreken van een succesvolle open dag. Was belangstelling van acht “nieuwe” gezinnen.
Wij hopen dat zij hun kinderen ook bij ons zullen inschrijven. En dat zij het onderwijs en de sfeer
van onze school ook promoten.
Oudergesprekken
In de week van 18 t/m 21 april worden oudergesprekken gehouden. U kunt zich daarvoor inschrijven.
De opgaveformulieren hangen vanaf 10 april in de entreehal en bij de kleuteringang.
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Digitaal melden verzuim
Vanaf 1 april 2017 melden wij het verzuim van onze leerlingen digitaal aan bij DUO, ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Er zijn 4 criteria waarop wij dat baseren:
De leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken
Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is moeten we opnieuw een melding doen
De leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig
De leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan

NIEUWS VAN DE GROEPEN:
GROEP 1
Voorstelling: Dirk Druk en Mara Moe.
Vrijdag hebben we naar het meeleeftheater gekeken en we mochten zelf
meedoen. Dirk Druk hield van flauwe grapjes en Mara Moe wilde hem
terugpakken samen met ons.
Ze deed net alsof ze kon toveren met haar toverbeer.
Ze veranderde ons in een kikker en een koe. Liet ons water drinken en
tot slot zou ze Dirk zogenaamd ook een glas water laten drinken door
een toverspreuk. Maar hij kreeg juist een glas water over zich heen!
Dirk Druk beloofde nooit meer flauwe grapjes uit te halen en weer
vriendjes te zijn met Mara Moe.
Thema bouwen
We werken over het thema: de wereld rond.
We hebben foto’s van onze eigen slaapkamer meegenomen en deze
nagemaakt van een schoenendoos. We hebben een verhuiswagen
gevouwen en deze gevuld met verhuisdozen.
We hebben met z’n allen lekker gebouwd door met bekers torens te
bouwen en met marshmallows en saté prikkers fantasiehuizen te bouwen.
We mochten ook met rietjes bouwen en ook hadden we mooie
bouwwerken gemaakt van de kapla.
Ook gaan we nog verhuisdozen inpakken en leren we spelenderwijs de
rekenbegrippen: zwaar - zwaarder - zwaarst, groot – groter - grootst en
hoeveel past erin?

In de klas
De komende weken gaan wij bezig met seriëren: groot – klein, lang - kort, dik - dun, breed - smal.
En gaan wij o.a. klankgroepen klappen.
Wij hebben het binnenkort over Pasen en vanaf de week voor de meivakantie over familie.
Graag een foto van je gezin mee naar school nemen voor dit thema.
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Mailen mag ook: wdegraaf@obsbuttinga.nl
Muziek:
Dit liedje hebben wij geleerd.

Juf Kim
stelt zich
voor
Mijn naam is Kim Willems, ik kom uit Oosterwolde. Ik loop nu al een paar weken stage in groep 1.
Ik blijft tot de zomervakantie op de maandag en dinsdag stagelopen.
Mijn hobby’s zijn met vrienden afspreken en voetballen.
Ik heb ook nog een bijbaantje. Ik werk bij de Hema hier in Oosterwolde. Sinds een paar maanden
doe ik aan fitness daarvoor heb ik op voetbal gezeten, maar omdat ik het niet kon combineren met
mijn werk ben ik ermee gestopt. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het Drenthe College in
Assen ik zit in het eerste jaar. Hierna wil ik graag naar de Pabo. Ik vind het onderwijs nog steeds
heel leuk en hoop dat ik veel van deze stage kan leren.
Computerhulp
Bij de deur van groep 1 hangt een lijstje waarop wij per week een
ouder vragen om de kinderen te begeleiden in het computerlokaal. Het
lijstje is nu in te vullen t/m eind mei.
Dag: maandag
Tijd: 9:00 uur tot +/- 9:45 uur.
Onze voorkeur gaat uit naar ouders van groep 1.
Uw hulp is meer dan welkom, ook als u 1 of 2 x kunt helpen.

GROEP 2
Dirk Druk en Mara Moe
Ook wij hebben mogen kijken naar het meeleeftheater van Dirk Druk en Mara Moe.
We hebben enorm genoten van het lekker gek meedoen als een dier en we leefden mee met het
grapje dat Mara Moe met Dirk Druk wou uithalen. Wat een grapjes had die Dirk!

Schatkist anker de wereld rond
De afgelopen weken hebben wij hard gewerkt aan ons thema ‘de Wereld rond’. Wat hebben we
veel geleerd en wat hebben we veel mogen bouwen! We hebben onder andere gebouwd met rietjes
en tegelkruisjes, knijpers en ijslolly-stokjes, schuursponsjes en grote buizen. Ook hebben we
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beroemde gebouwen nagebouwd, torens gemaakt van papieren bordjes en plastic bekers en we
hebben in groepjes samen gewerkt om een toren van papier in elkaar te zetten. Dat viel nog niet
mee, maar de torens zijn erg mooi geworden.
We hebben kunnen ontdekken hoe apparaten in elkaar zitten en wat er dan zoal in de binnenkant
van een apparaat zit. Na het bewaren van al die schroefjes, boutjes, moertjes, draadjes, etc.,
hebben wij van al die kleine onderdelen een nieuwe robot gemaakt. Deze hebben we eerst moeten
ontwerpen, want zonder plan weet je niet waar je moet beginnen! Het is een prachtige robot
geworden!

Volgende thema: Pasen en Koningsdag
De komende paar weken gaan wij werken over Pasen.
De laatste week voor de vakantie zullen we gaan
werken over Koningsdag.
We leren daarbij o.a. de namen van de Koning, de
Koningin en de prinsesjes.

Voor de Koningsspelen op 21 april zijn wij nog een heleboel
hulpouders nodig! Vind u het leuk om op deze dag een groepje
kinderen te begeleiden? Meld u dan even aan bij een van de
juffen!

GROEP 3/4
Rots en water training
We hebben inmiddels 5 lessen gehad van
meester Frits. De kinderen leren o.a. stevig
staan, een zelfverzekerde houding, sterk zijn in
je hoofd en rustig ademhalen. De kinderen
leren hoe ze kunnen reageren als iemand iets
doet wat niet leuk is.
In allerlei oefenvormen wordt geoefend.
Hiernaast het Chinees boksen.
Verkiezingen
De kinderen van groep 7 hadden zo hun eigen verkiezingen. Ze
plakten overal in school pamfletten op om campagne te voeren
voor hun partij. De kinderen van groep 3 en 4 werden wel wat
nieuwsgierig. Waarvoor waren die papiertjes? Wat stond erop?
Milan, Jamie en Milan uit groep 7 vertellen wat de verkiezingen
inhouden.
Alle partijen hebben verteld wat hun idealen zijn en op
maandag hebben de leerlingen van groep 3 en 4 gestemd.
GROEP 3

Lezen
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We werken in kern 9. Uw kind maakt kennis met steeds meer
nieuwe lettercombinaties. Aai, ooi,oei komen voor in
eenvoudige woorden als kraai, kooi, groei. Uw kind leert ook
tweelettergrepige woorden lezen, zoals bakker, vijver, kasten,
balkon, poedel, bedoel, verhaal, gezin,
Het thema van de kern is: Hé, hoe kan dat?
In kern 9 maakt uw kind kennis met allerlei oefenvormen van begrijpend lezen.
Ook het plaatsen van zinnen in de juiste volgorde met behulp van een plaatje is een oefenvorm.
Naast dat uw kind correct leest, moet uw kind ook vlot lezen. Dit kunt u ook thuis oefenen met uw
kind op de website http://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/ De woorden van niveau 1
en 2 zijn hiervoor geschikt.
De lentesignalering (woordentoets, zinnentoets en spellingtoets) is afgenomen. Bent u benieuwd
naar het resultaat? Komt u gerust even langs!
Rekenen
We ronden na de Pasen Blok 2 af en starten daarna met Blok 3.
Aan de orde komen:

De getallenrij tot en met 60

Tellen van sprongen van 2 (even en oneven getallen) en 5

Erbij en eraf sommen, die op elkaar lijken bijvoorbeeld 3+4=; 4+3=; 7-3=; 7-4=

Splitsen van getallen bijvoorbeeld 14=10+ . / 10+4=

Uitrekenen hoe lang iets duurt…… hele uren

Eerlijk verdelen bijvoorbeeld 12= . + . of 12= . + . + .

Eenvoudige tabellen.
Tabel:
kar
1
2
3
4
kinderen

5

Op onderstaande site vindt u rekenspellen, die u kunt spelen met uw kind.
http://www.zwijsenouders.nl/Werkbladen/Groep-3-2/Rekenspellen-voor-kinderen-in-groep-3.htm

GROEP 4
Spelling
De spellingsafspraken die centraal staan zijn: zwarte mieren, poedel en eend.
Rekenen
We zijn begonnen in een nieuw blok. Sommen die aan de orde komen zijn o.a.
Klokkijken: halve uren en kwart voor/ kwart over (ook digitaal)
Keersommen (tafel van 2, 3, 4, 5 en 10)
Meten
Sommen uitrekenen op een lege getallenlijn
Taal
We oefenen het maken: van korte zinnen en langere zinnen.
van vraagzinnen en vertelzinnen.
We oefenen doewoorden (= werkwoorden) en naamwoorden.

GROEP 5/6
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Spelling
We starten volgende week met een nieuw blok van spelling. De volgende afspraken komen aan
bod:
Groep 5:
* Stam: de stam van een doe woorden is de ik-vorm bv. bloeden – ik bloed
* Dertig: als je aan het einde van een meerlettergrepig woord een -ug hoort schrijf je –ig.
* Heerlijk: hoor je aan het eind van een woord met meer lettergrepen –luk dan schrijf je lijk.
Groep 6: werkwoordspelling in de verledentijd
* Ik: stam + te/de
* Een ander: stam + te/den
* Wij/anderen: stam + ten/den
* Gladheid: woorden die eindigen op –heid krijgen achteraan een -d. Die hoor je als je het
woord langer maakt.
Rekenen
Deze week met een nieuw blok van rekenen gestart.
Voor groep 5 komen de volgende onderwerpen aan de orde:
* Oriëntatie tot en met 1000
* Optellen en aftrekken tot en met 100 en 1000
* Vermenigvuldigen en delen
* Geld, tijd, meten en meetkunde
Voor groep 6:
* Oriëntatie tot en met 20 000
* Optellen en aftrekken tot en met 1000 wordt herhaald
* Vermenigvuldigen en deelsommen als 7 x 65
* Kommagetallen en breuken
* Geld, tijd en meten.
Straatvoetbal
Op dinsdag 25 april wordt er een straatvoetbaltoernooi gehouden in Appelscha.
Kinderen van 8-10, 11-12 en 13-15 jaar mogen hieraan meedoen in groepjes van 4.
Opgeven kan bij www.wqd.nl/straatvoetbal

Slopen

Badderen

Fotolijst

Mannetje op bank

Oude apparaten uit elkaar halen en er weer een nieuwe bestemming aangeven in het kader van
techniek.

Danswedstrijd
De laatste 4 vier weken hebben de kinderen van groep 5 en 6 dansles gehad bij Clarette en Leon.
Woensdag 19 april is er een echte Dance Battle van alle scholen die meegedaan hebben.
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Van groep 5 en 6 zijn de volgende paren geselecteerd door Clarette.

Jisse en Esmée
Ruben en Lotte
Devin en Isa

Groep 5 en 6
Damian en Nadia
Thijs en Marleen
Dinand en Shae

Deze kinderen vertegenwoordigen hun klas en onze school.
De wedstrijd vindt onder schooltijd plaats van 11.00 tot 12.15 uur.
De dansparen dansen de volgende dansen: Cha Cha Cha, Quick Step en de
Tango.
De dansen worden beoordeeld door een gediplomeerd jurylid, choreografie
en danshouding maar ook uitstraling wordt bekeken.
Aan de wedstrijd zijn geen kosten verbonden.
Wel is het leuk als de dansparen mooi aangekleed zijn, een overhemd met een vlinderstrikje of een
stropdas voor de jongens en misschien een jurk voor de meisjes en het haar ‘mooi in de krul’.
U moet er echter niets voor aanschaffen!
De 6 finale dansparen winnen een beker en het allerbeste danspaar krijgt de wisselbeker. Alle
deelnemers ontvangen een erelintje.
Helaas kunnen er geen extra toeschouwers mee in verband met de beperkte ruimte.
GROEP 7
Nieuws van de juffen
Ik ben Manon Heeroma en ik doe de opleiding PABO.
Het eerste half jaar heb ik stage gelopen in groep 3/4 en nu loop ik stage in groep 7.
Voor een natuurles die ik ga geven heb ik een uitstapje bedacht. Dinsdag 4 april gaan wij naar de
boerderij in Appelscha. Voor dit uitstapje hebben we een aantal ouders nodig die willen rijden. We
vertrekken om half 9 en om 11 uur zijn wij weer terug op school,
Wie rijdt er met ons mee?
Groeten Manon Heeroma
Rapporten
Inmiddels zijn er al heel wat kinderen die hun rapport thuis door iedereen hebben laten
bewonderen en het weer mee terug naar school nemen. Er komen echter zoveel rapporten weer
terug naar school waar de handtekening van vader of moeder mist, dat we hebben er inmiddels
een reep chocola tegenover gezet. Denkt u eraan om dat te controleren voor het rapport weer mee
naar school gaat?
Agenda
di 28-03
vr 31-03
di 18-04
wo 05-04
vr 07-04

boekbespreking Jady
spreekbeurt Milan Wemer
test unit four
boerderijbezoek
toets topo Verenigd Koninkrijk
spreekbeurt Kyra

GROEP 8
Alle leerlingen van groep 8 hebben een Speciale Groep 8 -Nieuws en Zo- meegekregen naar huis.
Voor het prikbord. Omdat er veel te doen is. En veel te onthouden is. En veel hulp gevraagd wordt.
Musical
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“Niet te filmen” van Rep en Roer-musicals gaan we doen. Tussen alle andere bedrijven door zijn we
aan het oefenen. De datum is nog niet bekend, maar daar zijn we mee bezig. U hoort het, wanneer
we het weten.
Hulpvraag
* Wie wil het jongens- of het meisjesteam begeleiden tijdens het Schoolvoetbal op 12 april in
Oosterwolde? Van 12 tot ongeveer 16 uur.
* Wie wil helpen bij de Koningsspelen? ’s Morgens bij een spel ‘staan’. Of vanaf 12 uur zaakjes
regelen voor de Sponsorloop.
* Wie wil op dinsdag 16 mei ’s morgens helpen bij het verkeers-examen? Controleposten hebben
zich al gemeld. Dat is mooi. Nu nog 1 of 2 ouders die ’s ochtends bij de controleposten langs
willen met koffie/thee. Dat moeten wij deze keer regelen. Wie wil(len) dat doen?
* Wie wil bagage en/of de keukenkar vervoeren tijdens het schoolreisje (12-15 juni).

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
De koningsspelen op vrijdag 21 april
We starten ’s morgens met het nieuwe Koningsspelenlied op het plein. Daarna gaan de groepen 1
t/m 5 spelen en sporten rondom de school. De groepen 6,7,8 gaan weer richting
wandelbos/hertenkamp. Tussen de middag zorgt de OV voor de lunch!
Om 13 uur gaan we beginnen met de Sponsorloop.
Sponsorloop/rondjes rennen voor een speeltoestel
Er staat een prachtig nieuw speeltoestel op het plein. En we willen nog wel meer. Maar dat kost
veel geld. Daarom houden we tijdens de Koningsspelen op vrijdag 21 april een SPONSORLOOP. Alle
kinderen krijgen op maandag 10 april een intekenlijst mee. Daarmee kunnen ze op jacht gaan naar
sponsors. Er kan per rondje betaald worden, of men kan een vast bedrag afspreken.
Iedereen gaat tijdens de Koningsspelen een half uur
zoveel mogelijk rondjes rennen/wandelen. Dat doen we
’s middags vanaf 13 uur. Elk rondje wordt bijgehouden. In
de meivakantie kan het verdiende geld worden verzameld
en misschien kunnen we dan voor de zomervakantie nog
een speeltoestel plaatsen!
Schoolfotograaf 19, 20 april
Op woensdag 19 april a.s. komt de schoolfotograaf. Deze keer hebben we gekozen voor foto
Reidsma uit Oosterwolde.
Woensdags worden de portretfoto's gemaakt en is de gelegenheid ook de broertjes en zusje erbij
op te zetten. Dit wordt vanaf 14.00 uur gedaan en een intekenlijst komt vanaf maandag 27 maart
a.s. op het bord in de hal te hangen.
We hebben gekozen voor een witte achtergrond.
Donderdag 20 april a.s. worden er nog foto’s gemaakt met een drone.

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
Geen nieuws
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NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL:
Spreidingsplan 2020
Op 28-03-2017 heeft u een brief ontvangen van ons dagelijks bestuur Comprix. Een aankondiging
dat verschillende schoolbesturen gaan samen werken aan een spreidingsplan. Dit heeft te maken
met leerlingaantallen en bekostiging. http://obsbuttinga.nl/nieuwsbulletin/?download=11738

Jongensonderwijs
Het onderwijs aan jongens stond de afgelopen weken volop in de belangstelling. Hoe kunnen we
met ons onderwijs (nog) beter aansluiten op jongens. In het team hebben wij het er ook
regelmatig over.
Meer meesters voor de klas
Hieraan verbonden is het grote tekort aan mannelijke leerkrachten. Waar zijn ze? En ook hoe
kunnen we het aantrekkelijk maken om meer mannen voor de klassen te krijgen? Dit is toch wel
een complexe uitdaging dat veel te maken heeft met onder andere carrièremogelijkheden, status
van het beroep en ook de salarissen.
Het is vijf voor twaalf
Dit maakt een mooi bruggetje naar het volgende thema dat (met name) op sociale media leeft in
“onderwijsland”. Goed onderwijs in kleinere klassen met een eerlijk salaris. De actiegroep PO in
actie houdt zich bezig met het mobiliseren van allerlei partijen (vakbonden Po-raad) die hiervoor
opkomen. Doel is om in het regeerakkoord eerlijke salariëring en minder werkdruk te laten
opnemen.
U kunt meer informatie vinden door deze link aan te klikken.
https://www.poinactie.nl/ouders/
Wie zou een column willen schrijven?
Wij zouden het leuk vinden als u als ouder ook uw mening wil verspreiden via onze nieuwsbrief of
op onze site. Bij deze doen wij een oproep aan alle ouders verbonden aan onze school zich te
melden. Misschien kunnen we een column in het leven roepen. U kunt zich melden bij de directie.

