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Team tweedaagse/ staking/ dag van de leraar, leerlingen vrij
Team tweedaagse, leerlingen vrij

Bezoek aan de Koloniehof, groep 8
Informatie avond
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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Personele zaken
Allereerste wensen wij Ria Gorter een fijn zwangerschapsverlof. Wij zijn heel benieuwd naar het
kindje en natuurlijk zijn- of haar naam.
Wisselingen groepsbezetting/ inzet interne begeleider
Naar aanleiding van het vertrek van Maijke Looijen in groep 8 hebben we een nieuwe collega die
ons team versterkt. Haar naam is Esther Dokter. En na overleg hebben we besloten de inzet van de
interen begeleiding te verruimen. Dit laatste heeft te maken met de tijd die Margriet Rodenburg
nodig heeft om zich in te werken met focus op ondersteuning en eigen maken van onze systemen.
Concreet betekent dit dat Esther Dokter op maandag in groep 6/7 werkt en op dinsdag in groep 8.
Aly Stoffers werkt dan op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in groep 6/7. Margriet
Rodenburg werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag als interne begeleider (in ieder
geval tot aan de Kerstvakantie)
Wij zijn blij dat we de bezetting op deze manier kunnen invullen.
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Voorstellen nieuwe collega’s
De nieuwe collega’s stellen zich even voor. Tijdens de informatie avond kunt u ook nader kennis
maken. En wellicht heeft u al met hen gesproken.
Willemijn Busscher
Afgelopen half jaar heb ik gewerkt op de dinsdag in groep 3/4 op OBS Buttinga. Dit schooljaar ga
ik samen met Wendy werken in groep 1/2 A. Ik zal de ene week werken op woensdag/vrijdag en
de andere dagen op donderdag/vrijdag.
In 2006 heb ik me laten omscholen en heb ik de verkorte Pabo opleiding afgerond in 2008.
Daarvoor heb ik een studie gedaan aan de NHTV in Breda en gewerkt als receptioniste en
intercedente. Mijn passie in het onderwijs is gekomen nadat ik vrijwilligerswerk heb gedaan op een
school in Roemenië.
De afgelopen jaren heb ik gewerkt in groep 1/2 op Daltonschool Rijnsweerd in Utrecht. Mijn
specialisatie binnen het onderwijs is het jonge kind en Daltononderwijs.
Ik woon in Steenwijk, samen met mijn 2 jongens (7 en 9 jaar). Sporten, een avondje uit eten,
bioscoop en reizen vind ik leuk om te doen. Ik heb ontzettend veel zin om bij jullie te gaan werken
op een hele mooie, nieuwe school!
Margriet Rodenburg
Hallo ik ben Margriet Rodenburg.
Ik woon in Drachten met mijn man en (parttime) kids (zoon woont bijna in Utrecht en dochter in
Groningen).
Ik ben 16 jaar werkzaam in het onderwijs. Ongeveer 4 jaar geleden heb ik een 2-jarige studie
intern begeleider gevolgd. Deze heb ik met succes afgerond. Op de Buttingaschool ga ik 2 dagen
lesgeven aan groep 6/7 en ook ga ik 3 dagen als intern begeleider aan de slag.
Alle veranderingen op de Buttingaschool zie ik als een spannende uitdaging en hoop gauw kennis
met jullie, ouders en kinderen, te maken.
Sandra Naaijer-Sterenborg
Mijn naam is Sandra Naaijer-Sterenborg. Ik ben 41 jaar en ik woon samen met mijn man en twee
zonen, Casper van 17 jaar en Alwin van 14 jaar, in Drachten.
Ik ben sinds 1999 werkzaam in het basisonderwijs bij stichting Comprix.
Momenteel volg ik een 2-jarige masteropleiding Educational Needs in Leeuwarden.
Aan het eind van dit schooljaar hoop ik deze opleiding tot gedragspecialist te hebben afgerond.
Ik vervang juf Ria tijdens haar verlof op de maandag, dinsdag en vrijdag in groep 1/2b.
Moniek Wolters
Ik ben Moniek Morsink-Wolters, 31 jaar. Getrouwd met Vinsent en moeder van Rogier (3) en Iris
(8mnd). De afgelopen zes jaar heb ik met mijn gezin in Brussel gewoond en gewerkt. Ik heb daar
gewerkt op de prinses Julianaschool, een school met een enorme internationale diversiteit.
We hebben met heel veel plezier in Brussel gewoond, maar besloten toch dat het na zes jaar goed
was om weer terug te gaan naar Nederland, om dichter bij familie en vrienden te wonen. In mijn
vrije tijd kook ik heel graag, in het weekend hebben we regelmatig etentjes met vrienden. Ook lees
ik veel en zwem ik graag, maar het allerleukste in het weekend zijn toch de activiteiten met ons
gezin, zwemmen, naar de dierentuin, picknicken in het park of lekker fietsen!
Ik sta positief en opgewekt in het leven, bij mij is het glas altijd halfvol. Zo kijk ik ook naar
kinderen, ik kijk naar hun talenten en probeer het beste uit ieder individu te halen. Heel belangrijk
vind ik dat kinderen met plezier naar school gaan en zich fijn voelen in een klas, daar besteed ik
ook altijd veel aandacht aan.
De eerste weken hier op school zijn al voorbij gevlogen en ik geniet er enorm van. Ik vind het een
fijne school, met leuke collega’s en lieve leerlingen!
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Parkeer/ verkeersdrukte rondom school
Wij willen u graag dringend verzoeken zoveel mogelijk op de fiets naar school te komen. Het is
best druk op de momenten van halen en brengen, zeker als de weersomstandigheden guur,
winderig en nat zijn. Wij hopen verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken en gaan er uiteraard
vanuit dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt.
Kinderboekenweek
In verband met de team tweedaagse openen wij de Kinderboekenweek al op
dinsdagochtend 3 oktober. Om 10.00 uur komen wij met de hele school bijeen
in het speellokaal. U bent van harte welkom! De Kinderboekenweek duurt tot
vrijdag 13 oktober. Gedurende die week besteden wij extra aandacht aan lezen
en taal en we organiseren een boekenmarkt (meer info volgt nog). Wij zijn op
zoek naar voorlezers. Vaders, moeders, ooms, tantes, opa’s en oma’s uit alle groepen kunnen zich
melden bij de groepsleerkrachten. Het thema is dit jaar; Griezelen, Gruwelijk eng.
Start van de schooldag
Na enige weken kunnen we concluderen dat de nieuwe manier van de start van de lessen ons
prima bevalt. Het was natuurlijk even wennen, maar als ik rond 8.30 uur door de school rondloop
zijn alle klassen begonnen. Complimenten voor leerlingen en ouders voor deze snelle
medewerking. Uiteindelijk is ons doel meer persoonlijk contact bij de binnenkomst in de klas en
een goed begin van elke dag.
Team tweedaagse
Donderdag 5 en vrijdag 6 oktober is de school dicht. Met het team gaan we
“teambuilden” op een inspirerende locatie.We gaan van start met leerKRACHT. Met
deze methodiek lopen wij in de regio voorop. We gaan vol enthousiasme hier aan
werken en verwachten hiermee (nog) betere resultaten en betrokkenheid
van leerlingen. En werkplezier. Het zal best nog inzet en energie kosten en
wennen zijn voor team, leerlingen en ouders. En wellicht dat u (nog) niet
meteen ziet wat er anders gaat, omdat we ons eerst richten op het team
en bijvoorbeeld de vergaderstructuur en besluitvorming. Meer hierover is
te lezen in de schoolgids en het meerjarenplan (jaarplan).
Staking
Wij staan volledig achter de stakingsacties. Onze school is dicht (zie ook hierboven). Uit praktische
overwegingen laten we de team tweedaagse wel doorgaan. Maar het team, inclusief directie wil
nadrukkelijk aangeven dat wij deze acties, net als alle andere scholen van Comprix ondersteunen.
Tijdens de tweedaagse zullen wij ook aandacht besteden aan het thema werkdrukvermindering,
één van de redenen van de acties. Wij hopen samen met u dat de staking effect heeft op de
besluiten van de (nieuwe) regering. In de bijlage en brief namens Stichting Comprix.
Vernieuwde website
Het kan niet op. Na het gebouw, meubilair en ICT-middelen pakken we ook de website aan. Op
korte termijn zal onze vernieuwde website “de lucht in gaan”.
Nieuwe aanmeldingen
We krijgen steeds meer nieuwe aanmeldingen. In de twee kleutergroepen komen we eind
december op aantallen van ongeveer 20 leerlingen. Het is fijn dat nieuwe ouders de weg naar onze
school weten te vinden. Dit is een bevestiging van een goed imago en dat mensen vertrouwen in
ons hebben. In het verre verleden is er wel eens sprake geweest van een leerlingenstop. Dit is
echter niet meer aan de orde. Ook zijn er geen gebiedsgrenzen vastgesteld. Iedereen is van harte
welkom om zich aan te melden.
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Schoolgids
De schoolgids voor 2017-2018 is bijna af. Deze zal nog worden goedgekeurd door de MR en zal
vervolgens per mail naar u worden verzonden. Tevens plaatsen wij deze ook als altijd op de
website. Wij vragen u nog even geduld.

NIEUWS VAN DE GROEPEN:
GROEP 1/2a en 1/2b
Joey Gorter
Hallo ik ben Joey Gorter. Ik kom uit Appelscha en zit in het eerste jaar van de PABO in Assen. Voor
mijn eerste stage mag ik Juf Wendy elke dinsdag helpen met groep 1 -2, iets waar ik erg veel zin
in heb. Ik hoop hier op het Buttinga een leuke tijd tegemoet te gaan en veel ervaringen op te
doen. Maar na de eerste ontmoeting met de kinderen weet ik zeker dat dit helemaal goed gaat
komen!
Inloop
Wij werken nu met ‘de inloop’. De kinderen doen elke morgen
iets anders (via een roulatieschema). Dit doen wij zodat de
kinderen bij binnenkomst direct aan de slag kunnen en
zelfstandig aan het werk leren gaan.
Schatkist
Wij hebben het over het thema weer naar school (gehad).
Daarbij hebben wij o.a. kleuren gemengd op ons nieuwe
verfbord en daar een versje bij geleerd. Ook hebben wij
rijmwoorden in een versje opgezocht.
We gaan knippen
We gaan scheuren
We gaan mooie plaatjes kleuren
Even in de poppenhoek
Of wat lezen in een boek
We gaan lekker samen spelen
Zullen ons dus niet vervelen
Want het is ontzettend fijn
Dat hier zoveel vriendjes zijn
Gevraagd
Voor een nieuwe, nog te maken hoek, zijn wij op
zoek naar o.a. knopen, steentjes, doppen en vul
maar in. Mocht u iets over hebben, graag inleveren
bij de juffen van de groepen 1-2.
Ook zoeken wij eierdozen.

Kinderboekenweek
Tijdens de kinderboekenweek zoeken wij ouders/ grootouders/ etc. om bij ons in de
klassen voor te komen lezen. Bij het bord van groep 1-2 a en 1-2 b hangt een lijstje met de data.
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GROEP 4 en 5
We zijn gestart met in de derde week al een mooi bezoek aan de Oudheidkamer in Wolvega . Dit
was in het kader van het project ‘De Veerkieker’ waar onze school aan meedoet. Will Neijzen
vertelde ons verhalen over het leven van vroeger.
Als vervolg hierop komt Baukje Koolhaas 2 keer bij ons in de klas om verhalen te schrijven met de
kinderen.
En we stonden ook al met een mooie foto in de krant en op de site van de Nieuwe
Ooststellingwerver.
Wat een actie zo aan het begin van het schooljaar.
Fijn dat er een aantal ouders met ons mee wilden. Dank jullie wel!

GROEP 8
Een roerig jaar, met een roerig begin. Groep 8, eindelijk!!! Ook de middelbare scholen kunnen niet
wachten om de kinderen te ontvangen. Woensdag hebben de kinderen allemaal een jaarkalender
van het Stellingwerf College en het Liudger ontvangen. Daarin staan de belangrijke data voor zowel
de kinderen als voor de ouders.
We hebben een nieuwe juf in de klas, juf Esther. Wat fijn dat ze er is, we gaan er samen een
onvergetelijk jaar van maken.
Natuurlijk moeten we ook bikkelhard werken. We bereiden ons voor op het afronden van de
basisschool en daar hoort de Eindtoets natuurlijk ook bij. Net zoals vorig jaar zullen we het
huiswerk weer gaan oppakken; topografie en Engels. In de nieuwsbrief zal vermeld staan wanneer
we een toets of andere activiteit hebben.
Natuurlijk hebben we ook tijd voor creativiteit. Zo is groep 8 hard aan het werk aan een werkstuk
over hun held. Donald Duck, voetballers, maar ook vaders en moeders worden uitgebreid
bestudeerd en vereeuwigd in een mooi document. Er worden stripverhalen, tijdsbalken,
fotocollages en dagboekfragmenten gemaakt. En dat alles zal worden gepresenteerd door de
kinderen, zodat iedereen ze kan zien. De datum wordt later bekend gemaakt.
Gezocht: ouders met auto en vrije tijd…
Dinsdag 10 oktober zijn we uitgenodigd op de Koloniehof in Frederiksoord in het kader van het
heemkundeproject ‘Veerkieker’. Daar willen we natuurlijk graag naartoe. We worden om 12.15 uur
verwacht op de Koloniehof en het programma is om 13.45 uur afgelopen.
Wie kan met ons mee? U kunt zich aanmelden bij juf Esther of juf Eefke.
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NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
Vrijwillige ouderbijdrage
In de bijlage zit een brief met de oproep om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Met deze
inkomsten kunnen we ( lees; de oudervereniging) leuke extra dingen doen. Denk aan Sinterklaas,
Kerst en vele ander activiteiten.

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
Geen nieuws

NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL:
Landelijke stakingsactie
Zie brief in de bijlage

COLUMN: TINY
Na 6 weken heerlijk genieten van de vakantie, was gister de 1e schooldag weer daar. Op het plein
vrolijke en soms gespannen koppies, zeker bij groep 1/2. Mijn eigen dochter zit inmiddels in groep
3, en vond het ook best nog spannend.
Wat is de school mooi geworden en wat staat het leuk. De klassen zijn natuurlijk nog hartstikke
kaal, maar ik weet dat de kinderen daar binnen de kortste keren de prachtigste kunstwerken zullen
hebben hangen.
Gister was ook weer de 1e luizencontrole van het nieuwe schooljaar. En nu weet ik dat men
spontaan jeuk krijgt als we het erover hebben haha maar laten we dit toch maar even bespreken.
Samen met Anja heb ik de coördinatie van het LOT (luizen opsporingsteam) overgenomen, en
samen met een groep moeders dragen wij zorg voor het controleren van uw kind en zijn of haar
klas. Bij de controle van afgelopen maandag is er geen enkele reden tot paniek en is er ook geen
sprake van een her-controle.
Maar er is eigenlijk nooit geen reden voor paniek, er is namelijk geen enkele reden om in de stress
te schieten als het wel voorkomt. Dan is er wél actie nodig natuurlijk, maar geen reden voor
kopzorgen. Het kan iedereen overkomen of beter gezegd overlopen, luizen lopen over van de ene
naar de ander.
Maar er zijn zeker maatregelen die u vooraf kan doen om dit te voorkomen.
Bij meisjes zodra het haar lang genoeg is maak het vast. Een staartje een vlechtje of met clipjes, u
hoeft geen spoedcursus haarcreaties te doen om ze leuk naar school te laten gaan. Er is een anti
klit spray te koop van Gliss-kür (roze ronde doorzichtige flesje met een laag crème boven op het
roze spray) wat heerlijk ruikt maar waar luizen echt de pest aan hebben, omdat het op een
creme/olie basis is. Het haar word er ook nog eens lekker zacht van
dus alleen maar voordelen.
Voor de jongens zou het een beetje sneu zijn ze met staartje clipjes en
vlechtjes naar school te sturen. Maar ook daar is een gouden tip voor,
namelijk GEL. De meeste jongens vinden het nog stoer ook dus winwin. Mocht u desondanks toch een keer geconfronteerd worden met
neten of luizen bij uw kind is het volgende heel belangrijk:
Geen stress!, het is vervelend maar geen ramp. Meld het altijd! Bij de
leerkracht. Uw kind of gezin wordt niet aan een schandpaal genageld,
maar wellicht zijn er meer kindjes in de klas en als we het niet weten
kunnen we een eventuele uitbraak niet in de hand houden. Dus
melden is echt heel belangrijk!
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Daarna kunt u het beste een fijne luizenkam halen (gewoon bij de Kruidvat e.d ) en cremespoeling.
Ga plukje voor plukje met een beetje cremespoeling op het kammetje het haar helemaal goed
kammen vanaf de hoofdhuid tot het laatste puntje. (Met een bak warm water erbij zodat u het
kammetje na elke pluk kunt afspoelen).
Kammen, kammen, kammen dat is het meest belangrijke!
Ga vooral NIET gelijk aan de slag met zware anti-luismiddelen! Hiermee loopt u het risico dat de
luizen resistent worden tegen de middelen en chronische hoofdluis is het laatste wat u wenst.
Mocht u problemen ondervinden of advies willen hebben mag u dit altijd aangeven.
Er is geen enkele reden tot schaamte omdat dit echt iedereen kan gebeuren.
Elke 1e maandag na een vakantie is er standaard een controle op hoofdluis op school, wilt u dan
die dag uw kind niet voorzien van ingewikkelde haarwerkjes of haar gel, anders is het lastig om te
controleren.
Ik wens u nog graag een jeukvrije dag en tot de volgende column,
groetjes Tiny

