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Studiedag Comprix, alle kinderen vrij
Nieuwsbulletin 7

Week van de Lentekriebels
Open dag, 9.00-14.00 uur Iedereen welkom!

Paasactiviteiten
Goede Vrijdag, alle kinderen vrij

Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Telefonische bereikbaarheid
Het gebeurt wel eens dat wij in bespreking zijn of anderszins druk. En dat wij de telefoon niet
kunnen opnemen. Denk aan de ziekmeldingen die rond 8.00 uur gedaan
worden. Uw telefoonnummer is dan wel bij ons bekend en wij bellen u dan ook
altijd terug. Wij doen ons uiterste best om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn.
Mailen kan overigens ook naar info@obsbuttinga.nl
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Ouderenquête 10- minuten gesprekken
Voor de vakantie zijn de rapporten besproken tijdens de 10-minuten gesprekken. Wij hebben u
gevraagd een vragenlijst in te vullen over deze gesprekken. Met de uitkomst van dit
tevredenheidsonderzoek gaan wij aan de slag om onze communicatie met u en met/ over de
kinderen te verbeteren. Over het algemeen zijn jullie tevreden over deze gesprekkken en er zijn
een aantal mooie suggesties gedaan voor verbeteringen. U hoort hier later meer over.
Week van de lentekriebels
In de week van 19 t/m 23 maart doen wij met de hele school mee met het project
“Lentekriebels”. Tijdens dit project hebben wij het over weerbaarheid, relaties en
seksualiteit. Uiteraard in elke klas op het niveau van de kinderen. In een speciale
nieuwsbrief zullen wij u nader informeren.
Personele zaken
Wij hebben afscheid genomen van Sandra Naaijer. Ria Gorter heeft het werk hervat na haar
zwangerschapsverlof. Sandra gaat werken op de Boekhorst en blijft nog enigszins verbonden aan
onze school in verband met haar studie. Wij bedanken Sandra voor haar inzet en zien haar graag
nog terug. Ondanks dat wij een aantal malen een groep “naar huis hebben gestuurd” zijn wij trots
op ons lage ziekteverzuim. We kunnen concluderen dat wij de “griepperiode’ goed zijn
doorgekomen. (naschrift; helaas op dit moment Anita en Moniek toch nog geveld)
Vervangingsproblematiek
Het is best een uitdaging om collega’s te vervangen. Voor een goed beeld wil ik
graag nog eens uitleggen welke stappen wij ondernemen om vervanging te
organiseren.
-wij vragen duo-partner om te komen werken
-wij vragen andere teamleden om te komen werken
-wij kiezen iemand uit de vervangingspool om te komen werken
-we vragen ouders hun kind thuis te houden
In bepaalde periodes is de vervangerspool leeg, omdat deze collega’s zijn
ingezet op andere scholen, zelfs ook bij andere besturen.
Een duo-partner heeft, in principe, ook vaste werkdagen. Soms lukt het om
haar in te zetten, maar dat is altijd op vrijwillige basis. Dit geldt ook voor
andere teamleden van ons team.
Wij kiezen er nadrukkelijk niet voor om de directeur en de interne begeleider volledig voor de
groep te zetten. Omdat er dan andere werkzaamheden blijven liggen.
En wij kiezen er niet (meer) voor om groepen te verdelen over andere groepen. Daarmee wordt
het probleem over de andere groepen verdeeld en alleen maar groter. Van goed onderwijs is dan
geen sprake meer.
Tenslotte is de laatste optie om ouders te vragen hun kind thuis te houden.
Elke keer bekijken wij de situatie opnieuw en doen wij onze afwegingen. En wij zijn blij dat wij veel
steun en medewerking krijgen van u. Hoewel wij natuurlijk ook beseffen dat het een “gedoe” met
oppas kan geven. Wij hopen in de toekomst meer collega’s te kunnen verwelkomen in de
vervangerspool, zodat wij daar aanspraak op kunnen doen.
Hercertificering Fides
Komende woensdag gaan wij met het
van Fides. Deze methodiek gebruiken
moment zullen wij u weer eens nader
onze visie is op “omgaan met elkaar’.
kernbegrippen.

team en een begeleider in gesprek over de hercertificering
wij om de sociale veiligheid te waarborgen. Op een ander
informeren wat de uitgangspunten van Fides zijn en wat
Zelfvertrouwen, respect en fouten mogen maken zijn daarin
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Open dag, woensdag 21 maart
Op woensdag 21 maart hebben alle scholen van Comprix een Open dag.
Het zou mooi zijn als vele (nieuwe) ouders onze school die dag komen
bezoeken. U zou belangstellenden kunnen attenderen op deze Open dag,
die wij ook aankondigen in kranten en sociale media.
Aanmelding nieuwe leerlingen (broertjes/ zusjes)
Om een goed formatieplan te maken is het heel belangrijk dat wij weten welke kinderen (en vooral
hoeveel) zich (gaan) aanmelden de komende periode. Zou u zo vriendelijk willen zijn om broertjes
en zusjes die in de periode van nu tot en met 31 december 2018 4 jaar worden aan te melden.
Ook kunt u andere ouders, waarvan de kinderen in deze periode 4 jaar worden, attenderen zich bij
onze school aan te melden. Als wij een, zo compleet mogelijk, overzicht hebben kunnen we
groepen maken voor volgend schooljaar. En daarbij de groepsbezetting (welke leerkrachten)
organiseren.

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
Inmiddels heeft Annemieke de Boer afscheid genomen van de OV. Wij willen haar ontzettend
bedanken voor alle jaren dat ze zich zo enthousiast heeft ingezet voor de OV.
Danielle de Vries heeft inmiddels haar stokje overgenomen. Danielle, welkom in de OV we kijken
uit naar een fijne samenwerking!!

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
Geen nieuws

NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL:
Geen nieuws

COLUMN: SIONE
Het zit er weer op, de voorjaarsvakantie, al leek het eerder een wintervakantie.
Jeetje wat was het ineens koud. Typisch is het wel dat, op het moment dat de dagen langer
worden en ik stiekem aan voorjaar begin te denken en daar hoopvol naar toe ga leven,
we ineens een periode van vorst krijgen.
We hebben nog even lekker kunnen schaatsen. Vooral de kinderen hebben zich prima
vermaakt op de ijsbaan. En met een vader die in het bestuur van de ijsclub in
Langedijke zit hebben ze ook heel wat uurtjes op de ijsbaan doorgebracht.
En nu is het weer voorbij de koude. De Siberische beer is weer vertrokken en het ijs
verdwijnt langzaam uit de sloten. Tijd om dan nu echt aan het voorjaar te gaan denken. Op
het bedrijf extra drukte, want we moeten zo langzamerhand weer iets met mest en het land.
We mochten per half februari weer mest uitrijden. Door de vorst is dat even stilgezet, maar nu de
vorst uit de grond trekt mag het weer. Vaste mest moet ook over het land verspreid worden. En als
de temperaturen omhoog gaan kan het gras beginnen met groeien en die meststoffen opnemen.
En zo begint de cyclus weer.

obs Buttinga,
Buttingasingel 10a,
8431 AV Oosterwolde
0516-514238
info@obsbuttinga.nl
www.obsbuttinga.nl
Het begint ook weer te knagen dat ik iets in de tuin moet gaan doen. Voorjaarsklaar maken of
zoiets… Ik ben niet eens toegekomen aan de tuin winterklaar maken dus ik weet niet zo goed waar
ik moet beginnen.
Ik zit in de pr commissie van de ABO, dat is een agrarische
belangenbehartigingsorganisatie Ooststellingwerf, een regionale tak van de
LTO. Wij (de pr commissie) nodigen elk jaar alle scholen in Ooststellingwerf
uit om een bezoek te brengen op een boerderij. Dit doen wij elk voorjaar.
Scholen kunnen zich dan bij ons opgeven en wij benaderen dan een boer met
de vraag of er een klas van de onderbouw van die school daar op het bedrijf
mag kijken. Wij verzorgen dan wat informatiemateriaal en een beker drinken.
Altijd een enorm succes. Ik hoop daarom ook dat ook de Buttinga op de uitnodiging van onze pr
commissie in gaat. Want ik neem aan dat ook onze school aan de slag gaat met het thema lente.
Voor de bovenbouw kan “boer op noord” een uitkomst zijn.
Dit doen wij, omdat wij van de sector het belangrijk vinden dat de kinderen kunnen zien waar de
melk vandaan komt en hoe het er echt aan toe gaat op een boerderij. De beste manier om
fakenieuws over de landbouw te bestrijden is om de deuren van de stal open te zetten en mensen
te laten zien hoe het er echt aan toe gaat. We hopen dan ook dat vele scholen op ons aanbod
ingaan.
Maar goed, een korte column deze keer, ik heb nog het nodige te doen voor ik de tuin in kan. Na
alle uren op de ijsbaan heb ik een soort van achterstallig onderhoud in het huishouden opgelopen.
Tijd voor een tornado door het huis …
Toch last van lentekriebels?

