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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Personeel
Op 3 oktober is Ria Gorter bevallen van een gezonde dochter. Haar naam is Zoë.
Ondanks de “verhalen” over een tekort aan invallers willen wij graag een ander
geluid laten horen. In de periode vanaf de eerste schooldag tot aan de
Herfstvakantie hebben wij slechts enkele invallers nodig gehad. En is er géén
ziekteverzuim geweest in ons team. Daar zijn we trots op!
Nieuwsvoorziening
We zijn op zoek naar een nieuwe manier om u “mee te laten leven” met de gebeurtenissen in
de klas van uw kind. Groep 3 start daarom na de Herfstvakantie met een digitale proef. Zie
onderstaande informatie uit de brief die ouders van groep 3 hebben gekregen.
Klasbord-app – Groep 3
Beste ouders, voor groep 3 gaan we iets nieuws uitproberen! We gaan gebruik maken
van KLASBORD. Dit is een communicatietool speciaal voor het onderwijs. U kunt de
klas volgen via de Klasbord-app of via de Klasbord website.
Met deze app blijft u als ouder gemakkelijk op de hoogte binnen een afgesloten en
veilige omgeving. Klasbord is een afgeschermde omgeving. Om de klas te volgen
heeft u een unieke klascode nodig, deze krijgt u in de klas van mij. De foto’s en
berichten worden niet gedeeld op internet, dit ook in het kader van de privacywet.
Leuke berichten, een oproep of foto’s ontvangt u gelijk op de app. Deze app
maakt de communicatie tussen school en thuis, leuk, gemakkelijk & veilig.
Als dit voldoet aan uw en onze verwachtingen zullen wij dit met de hele school
gaan doen.
Informatieavond
Tijdens de informatieavondehebben de (nieuwe) leerkrachten zich goed gepresenteerd. Na een
welkom van directeur Gerben vanTuinen gingen de ouders in twee rondes naar de klas van hun
kind. Daar werd specifieke informatie over het leerjaar uitgewisseld. De ouders maakten kennis
met elkaar en werden enkele werkvormen toegepast die we ook met de leerlingen doen.
Oudercontacten
In de week van 21 november zullen er weer contactgesprekken plaatsvinden op school. Deze zijn
verplicht voor alle ouders. Na de Herfstvakantie krijgt u meer informatie over de gesprekken en de
manier waarop een afspraak kan worden ingepland.
Lichtjesfeest
In goed overleg met de OV is besloten dat er dit jaar geen Lichtjesfeest is. We zijn ons er van
bewust dat dit een heel leuk evenement was en dat veel familieleden naar onze school kwamen
voor dit gezellige feest. Nieuwe collega’s (die de traditie niet kennen), de werklast en de focus op
andere zaken hebben hierbij een een rol gespeeld. Er is afgesproken dat we rond de Kerst gaan
“uitpakken” en dat er in het voorjaar een (her)openingsfeest op stapel staat. (Deze doen we dan,
omdat we qua verbouwing helemaal klaar zijn).
Luizen
Na de Herfstvakantie zal het LOT (luizen opsporings team) een onderzoeksronde doen.
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VOORLEESWEDSTRIJD 2017
Leerlingen van groep 3 tot en met 8 strijden traditioneel weer om het
VOORLEESKAMPIOENSCHAP
van obs Buttinga.
Het is weer tijd voor de voorleeswedstrijd! We hebben een aantal punten verzameld die we graag
met jullie willen delen.
Het zou geweldig zijn als alle kinderen van groep 3 tot en met groep
8 meedoen aan de voorrondes. In ieder kind schuilt een leesbeest!!!
Omdat de het zo’n moeilijke keuze is, bepaalt juf uiteindelijk wie er
gewonnen heeft. Maar we hebben de kinderen daar wel bij nodig. We
hebben afgesproken dat we luisteren en letten op de volgende
punten:
- de inleiding,
wat vertel je over het boek, de schrijver en de illustrator.
- het tempo,
lees je rustig of juist heel snel.
- tempowisselingen,
kun je het verhaal spannend maken door te wisselen in tempo.
- nadruk op de goede plaats,
benadruk je een pauze of een stilte.
- stemgebruik past bij het verhaal,
heb je een vrolijke stem als het een vrolijk verhaal is.
- de emotie wordt juist overgebracht,
kun je verdriet laten horen in je stem als dat nodig is.
- kijkt de klas in,
heel spannend, maar zo belangrijk!
- het publiek wordt meegevoerd,
kun je het publiek laten lachen om een grappig stukje.
- verstaanbaarheid,
kunnen de kinderen achterin de klas je ook goed verstaan.
- de keuze van het fragment,
origineel, open einde, mooi geheel, spannend.
Hier gaan de medeleerlingen op letten en ze geven de voorlezer positieve feedback. Dit hebben we
natuurlijk niet zelf verzonnen, maar staat beschreven in het spelregelboek voor de Nationale
Voorleeswedstrijd.
•
•
•

De voorrondes zijn de week na de herfstvakantie van 30 oktober tot 2 november.
De klassenwinnaar doet mee aan de schoolfinale op donderdag 16 november 2017.
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 deze week een brief met handige informatie meegekregen.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht.
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NIEUWS VAN DE GROEPEN:
GROEP 1/2a en 1/2b
“Mam, het is vandaag de gele dag” of “Mag ik op de paarse dag
spelen?” Wat bedoelt uw kind hier nu eigenlijk mee?
Hiernaast kunt u zien dat de dagen op de tijdwijzer een eigen kleur
hebben. De kleuren van de dagen komen ook weer terug op het
planbord.
Maandag: geel
Dinsdag: rood
Woensdag: rose
Donderdag: paars
Vrijdag: blauw
Zaterdag: groen
Zondag: groen

Schatkist
Deze week hebben we een begin gemaakt met het thema herfst.
Werkjes: Met pandakrijt maken de
leerlingen een spinnenweb en vervolgens
gaan ze daar met waterverf over heen.
Natuurlijk mag een spinnetje ook niet
ontbreken. Verder gaan we rijmen met
herfstwoorden en doen de leerlingen van
groep 2 het eerste spelletje van het kleutersetje dat bij het
thema hoort.
Ouderhulp
Wij zijn altijd erg blij met de hulp van alle ouders. Op dit moment zijn we op zoek naar
verschillende soorten hulp. Wij hangen de formulieren op het memobord, naast de deur van groep
1-2 b.
Materialen school
Voor de zomervakantie zijn een aantal materialen van school mee naar huis gegaan om schoon te
maken. Uit onze administratie blijkt echter dat enkele schoongemaakte materialen van school nog
niet terug zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk bij één van de juffen in te
leveren, zodat de leerlingen er weer mee kunnen spelen.
Gevraagd
Voor een nieuwe, nog te maken hoek, zijn wij op zoek naar o.a. knopen, steentjes, doppen, etc.
Mocht u iets over hebben, dan kunt u dit inleveren bij de juffen van de groepen 1/2.
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GROEP 8
Bijna vakantie… De weken gaan ontzettend snel. De eerste voorlichting voor de leerkrachten op het
Stellingwerf College is een feit. Weer veel informatie gekregen. Belangrijkste nieuws is dat er 8
november een hele ochtend voor ons georganiseerd is.
Ook voor de ouders is er een informatieavond georganiseerd op 27 november. Dit staat ook in de
nieuwsbrief die u ontvangen heeft.
Dan nog wat nieuwtjes uit de klas: vorige week is groep 8 uitgenodigd in de Koloniehof en dinsdag
hebben de kinderen er les over gekregen. Na de herfstvakantie volgt nog een les.

In het kader van de Kinderboekenweek hebben de kinderen van groep 8 ook voorgelezen bij de
groepen 1, 2 en 3. Dit was erg leuk. Samen werd het verhaal voorbereid en vervolgens werd er
voorgelezen voor een aandachtig publiek.
Een mooie voorbereiding voor de voorleeswedstrijd! Alle kinderen van groep 8 doen mee! Dat
wordt een mooi leesspektakel!
Maar nu eerst, vakantie!

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
In overleg met het team is er voor gekozen de verantwoording van de financiën per mail te doen.
Uiteraard zal dit ook ter inzage op school liggen. Na de Herfstvakantie zal deze beschikbaar zijn.
Hiermee komt de jaarlijkse “zakelijke ouderavond” te vervallen.

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
Geen nieuws

NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL:
COLUMN: SIONE
Hallo,
Ik meen mij te herinneren dat ik al eens eerder heb genoemd dat ik ook in de ov van school zit. Zo
niet … nou dan bij deze.
De OV … wat is dat voor een fenomeen? Ov staat simpel voor oudervereniging. Kort en bondig
houdt dat voornamelijk in dat wij de leuke feestelijke dingen op school organiseren en betalen. Dat
organiseren doen we uiteraard samen met de leerkrachten.
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Er zijn een heleboel mensen die daar niet bij stilstaan. Ik althans niet toen mijn oudste begon aan
zijn basisschoolcarrière. Ik dacht dat de feestjes door “school” werden georganiseerd en door
school werd betaald. Toen ik na een jaar dus zelfs penningmeester werd van de ov van onze
toenmalige school, die inmiddels opgeheven is, schrok ik enorm van wat een oudervereniging
eigenlijk allemaal organiseert en betaald. Daar had ik nooit bij stilgestaan. Op deze school ben ik
(gelukkig) geen penningmeester maar weet wel wat er allemaal gedaan en betaald wordt door de
oudervereniging. Van lesmateriaal en cadeautjes, stormbanen en springkussens tot ranja, deel
schoolreisjes en schoolontbijt. Daarom zijn we ook heel erg afhankelijk van de vrijwillige
ouderbijdrage.
De oudervereniging is een groepje betrokken ouders (nu momenteel enkel moeders maar een
betrokken vader in de ov zouden wij toejuichen) die er in hun vrije tijd ervoor zorgen dat sommige
dagen op school voor jullie, en onze kinderen, een feestje zijn. Dit doen we met erg veel plezier.
Want wat is het een cadeautje om zoveel blije koppies te zien.
Vaak hebben we bij de activiteiten ook nog hulp nodig van andere ouders. Gelukkig zijn er altijd
wel mensen die het leuk vinden om te helpen en daar zijn we jullie heel dankbaar voor. Wat me
wel opvalt is dat het vaak dezelfde ouders zijn die aanwezig zijn om te helpen, dat het vaak
dezelfde ouders zijn voor wie niets teveel is, dat het dezelfde ouders zijn op wie we kunnen
bouwen. Ik begrijp ook heus dat je niet voor elke activiteit vrij kunt gaan vragen, dat zouden wij
ook nooit van je verlangen. Maar er zijn vast wel momenten dat je wel zou kunnen maar “geen zin”
hebt omdat dat net je enige vrije dag is.
Wat ik wil mee geven is dat het niet alleen een opoffering van je kostbare schaarse vrije tijd is. Het
is ook echt heel erg leuk! Het is heel dankbaar om de kinderen blij te maken Het geeft een goed
gevoel om met elkaar een mooie dag neer te zetten en op een andere manier betrokken te zijn bij
je kind en de school van je kind. Op een andere manier de teamleden te leren kennen dan enkel
tijdens 10 minutengesprekken en ook andere ouders beter en op een andere manier te leren
kennen. Mijn kinderen vinden het fantastisch als ik op school ben om met iets te helpen. En ik denk
dat meerdere hulpouders dat herkennen. Kinderen zijn er trots op dat hun ouders helpen. Ik nodig
jullie dan ook uit om dat eens te ervaren.
Want al die leuke activiteiten vallen of staan bij betrokken ouders die een handje willen mee
helpen.
We zien je graag verschijnen bij de activiteiten!

