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ACTIVITEITENOVERZICHT:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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29-10-2018
30-10-2018
31-10-2018
1-11-2018
2-11-2018
3-11-2018
4-11-2018
5-11-2018
6-11-2018
7-11-2018
8-11-2018
9-11-2018
10-11-2018
12-11-2018
13-11-2018
14-11-2018
15-11-2018
16-11-2018
17-11-2018
18-11-2018
19-11-2108
20-11-2018
21-11-2018
22-11-2018
23-11-2018
24-11-2018

Afname vragenlijst sociale veiligheid

Lichtjesfeest, vanaf 17.30-18.30 uur
Schoolmoestuin; bollen planten, vanaf 10.00 uur

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Stagiaires
Uw kind komt vast wel eens thuis en verteld dan over stagiaires. In bijna elke klas hebben wij
gedurende het schooljaar studenten die kiezen voor het onderwijs. Onderwijsassistenten, PABOstudenten en ook leerlingen van het voortgezet onderwijs (snuffelstage). De periodes en de
werkzaamheden verschillen per opleiding. Ook de begeleiding, door onze leerkrachten, verschilt en
is afhankelijk van de opdrachten die de studenten van hun opleiding mee krijgen.
Er zijn ook nog stages voor zij-instromers. Hierbij gaat het om mensen die na, na werkervaring in
andere sectoren, misschien voor het basisonderwijs willen kiezen.
Wij willen “open staan” voor stagiaires, en tegelijkertijd bekijken wij per aanvraag de
mogelijkheden bij ons in school.
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Verkeersregels, halen/ brengen
Graag willen wij u attenderen op de regels en afspraken rondom het halen en brengen van uw
kind(eren).
- ouders wachten op het plein
- fietsen langs het hek. (Houd het fietspad ook vrij voor verkeer!)
- honden aangelijnd
- niet roken op het plein (rookverbod) en liefst ook niet tijdens halen/ brengen rondom school
Het zou ook heel fijn zijn als wij elkaar daaropaan kunnen spreken. Met ons allen zijn wij
verantwoordelijk voor het naleven van afspraken die we belangrijk vinden voor onze kinderen.
Eigen verantwoordelijkheid van kinderen
In het verlengde van de hierboven genoemde afspraken hebben
wij die ook voor het brengen naar school.
- ouders van de groepen 1/2 mogen mee naar binnen in de klas.
Bij de 2e bel, 8.30 uur moeten zij uit de klas zijn.
- kinderen van de groepen 3 t/m 8 (groep 3 na de Herfstvakantie)
gaan zelf de school in, hangen zelf de jas en tas op. En kunnen
ook zelf een briefje met mededeling aan de juf geven.
Met name de laatstgenoemde afspraak is best lastig om door ons
allen na te leven. In groep 3 en 4, soms ook nog in 5/6, zien wij
nog regelmatig ouders mee de klas in gaan.
Met onze inloopochtenden, gesprekken en activiteiten zijn er voldoende mogelijkheden om zaken
te bekijken en te bespreken. Wij willen nogmaals benadrukken dat leerlingen zelf verantwoordelijk
zijn voor hun spullen en werk (ook in groep 3). Dat begint met de routine van “naar binnen
komen”. Laten wij hen de kans geven “het zelf te doen”. En dat betekent voor sommige ouders ook
“loslaten”.
Lichtjesfeest
Het Lichtjesfeest is terug van weggeweest! Na enige jaren stellen
wij de school weer open voor een Lichtjesfeest. Het was voor velen
een gezellig moment om in het donker elkaar te ontmoeten op
school. De klassen en de school waren altijd prachtig gedecoreerd.
Donderdag 8 november tussen 17.30-19.30 uur is iedereen weer
welkom. Ouders, opa’s en oma’s, familie, vrienden en andere
belangstellenden zijn bij deze uitgenodigd om op onze school te
komen kijken. De leerlingen en de leerkrachten zijn al begonnen
met de voorbereidingen. Ook de OV zal zich van hun beste kant
laten zien.
Schoolmoestuin
We gaan beginnen met het maken van een schoolmoestuin. Een aantal ouders helpt met de opzet
van dit plan. Maar we hebben spierballen nodig!
Op zaterdag 10 november beginnen we met het uitscheppen van het gras om alvast een grote
border voor bloembollen te maken. En daar hebben we uw hulp bij nodig. We starten zaterdag om
10.00 uur, inclusief koffie en koek!
Kunnen we op u rekenen?
Geef u op via jitskeannema@gmail.com
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We willen u nog vertellen waarom wij zo enthousiast zijn over een schoolmoestuin?
 Kinderen zijn buiten
 Leren over voeding en gezond eten en koken
 Leren over natuur, seizoenen en het weer
 Leren verzorgen en verantwoordelijkheid hebben
 Leren creatief zijn, wanneer iets niet lukt hoe lossen we dat op?
Klein beginnen, maar groot dromen!
We beginnen klein. Er is overzicht en het is leuk om succesjes te scoren. In de loop de jaren en
met hulp van iedereen kunnen we er een grote moestuin van maken. Dit kan ook een sociale
functie hebben, betrokken buurt en een te grote oogst dan kan er een deel naar de voedselbank.

Sinterklaasfeest
In overleg met de oudervereniging en het team hebben we er voor gekozen het Sinterklaasfeest te
vieren op vrijdag 30 november. Hiermee verlengen we de periode naar de kerst (is dan 3 weken)
en bovendien wordt de werkdruk van de Sint ook meer verdeeld.
Buttinga inspiratie dagen
We zijn met het team op stap geweest. Het was een hele onderneming naar Rotterdam. Graag
willen wij iets delen van onze ervaringen daar.
We zijn in kleine groepjes op maar liefst 8 verschillende scholen geweest. En wij kwamen tot de
ontdekking dat er veel dingen anders zijn, maar ook dat de collega’s daar ook staan voor
vergelijkbare uitdagingen. Ouderbetrokkenheid, zelfstandig werken in de klas, taalonderwijs aan
taalzwakke leerlingen, hoe kan je elke dag beter onderwijs bieden. Wij voelden ons zeer welkom en
de collega’s daar hadden een mooi programma samengesteld.
Op de vrijdagochtend kregen we presentaties van een bestuurder en een directeur
onderwijskwaliteit. Daarbij schoven ook een directeur en kwaliteitsmedewerker van onze eigen
stichting aan.
Het waren twee fijne, intensieve dagen. De stad Rotterdam is indrukwekkend. We
hebben zeker inspiratie gekregen. En we hebben een gezamenlijke ervaring. Daarmee
kunnen we weer verder op onze eigen Buttinga.
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NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
Er hebben wat wisselingen plaats gevonden binnen de OV.
Marja Betten en Marian Veenstra hebben de OV verlaten. Wij willen hen ontzettend bedanken voor
hun inzet. Inmiddels hebben we ook weer een nieuw lid mogen toevoegen namelijk Gerda Hofstra.
Gerda, heel fijn dat je ons komt versterken en we gaan weer mooie dingen organiseren voor de
kinderen.
Verder willen we jullie herinneren aan de vrijwillige ouderbijdrage! (Zie ook bijlage) alvast bedankt
namens de kinderen. Op dit moment is er voor 42 van de 115 leerlingen een ouderbijdrage
ontvangen. Wij verwachten dat na deze nieuwsbrief de teller omhoog zal schieten.

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
Geen nieuws

NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL:
Het Gebiedsteam staat voor u klaar!
Iedereen heeft wel eens zorgen. Bijvoorbeeld over kinderen, de
opvoeding daarvan of over geld. Maar misschien ook wel over woonzaken,
uw gezin of relatie, vervoer, psychische problemen of uw administratie.
Herkenbaar? Het Gebiedsteam helpt u graag verder.
Mogelijk bent u met 1 of enkele gesprek(en) al geholpen. Is er meer nodig, dan maken we samen
een plan. U kunt dit gesprek telefonisch houden, u kunt bij het Gebiedsteam langs komen, en de
gebiedsteammedewerker kan ook bij u thuis komen. Dit noemen we het keukentafelgesprek. Het
contact met het Gebiedsteam kost u helemaal niets. Als er geen oplossing wordt gevonden in uw
eigen omgeving, heeft u mogelijk een voorziening nodig. We kennen de weg naar specialisten en
instanties die u verder kunnen helpen. We zijn er voor alle inwoners van Ooststellingwerf.
Sandra Sebel is consulent basisscholen in Oosterwolde en kan met u in contact gebracht worden of
aansluiten bij een gesprek op school.
Meer weten? Kijk op www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam
Met vriendelijke groet,
Sandra Sebel
Gebiedsteammedewerker Ooststellingwerf
Scala Buurtsport
Namens Scala buurtsport voegen wij een bijlage bij. Dit gaat over de “Sportladder”. Veel
verschillende activiteiten waarvoor de inschrijfdatum is verlengd. (Zie bijlagen)

COLUMN: SIONE
Zoals jullie inmiddels wel weten (en zo niet dan bij deze) zit ik in de OV.
De Oudervereniging organiseert samen met het team leuke activiteiten voor alle kinderen op
school. Zoals lichtjesfeest, sinterklaas, kerst, koningsdag, Pasen en andere activiteiten tussendoor.
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Aan deze activiteiten zijn kosten verbonden. Aan de een wat meer dan aan de ander. Het
Sinterklaasfeest bijvoorbeeld is een van de duurste activiteiten. De beste man en zijn knechten
worden altijd ingehuurd, de cadeautjes, wat lekkers voor in de schoenen en afhankelijk van wat
voor een verhaallijn we kiezen ook nog restkosten.
Drinken, koekjes, ijsjes tijdens warme dagen allemaal van de OV. Maar ook nieuwe speeltoestellen,
nieuw speelgoed voor op het plein, opblaaskussens tijdens activiteiten…. Zo kan ik wel doorgaan
wat de OV allemaal bekostigd. Voor ik in de OV kwam stond ik daar niet bij stil. Ik dacht dat de
kinderen dat soort dingen van school kregen, ik had er geen idee van.
Ook krijgen de klassen een bedrag per jaar waar de juffen extra dingen van kunnen doen, voor of
met de kinderen in de klas die niet door Comprix bekostigd worden. Bijvoorbeeld koekjes bakken of
extra voorleesboeken voor een bepaald thema.
Gelukkig had de Ov een fijne stabiele inkomstenbron in de vorm
van de opbrengsten van oud papier. Zoals eenieder van jullie heeft
kunnen lezen in de brief van de OV stopt deze regeling en gaan wij
onze inkomsten straks verliezen. Dit was een behoorlijke schok
voor ons. Alle bovenstaande dingen kunnen wij niet bekostigen
van enkel de binnengekomen vrijwillige ouderbijdrage.
Wij zullen dus én moeten gaan bezuinigen én op zoek gaan naar andere bronnen van inkomsten.
We kunnen denken aan sponsorlopen, oud ijzer acties, Jantje Beton, oude kleding acties, een
bazaar etc. Bij deze vraag ik jullie om met ons mee te denken naar opties en mogelijkheden om
geld te kunnen gaan verdienen voor de OV. Zodat we nog jaren door kunnen gaan met leuke
activiteiten te organiseren voor jullie kinderen. Heb je ideeën en suggesties dan kun je die kenbaar
maken bij een van de OV leden. Eenieder van ons staat zo goed als dagelijks op of bij het
schoolplein de kinderen op te wachten. De Samenstelling van de OV is op dit moment: Esther
Oosterloo, Danielle Wemer, Lisa Abbot, Gerda Hofstra en ikzelf.
We zouden het heel fijn vinden als jullie willen meedenken en meewerken. Het is namelijk niet
alleen een probleem van de OV, het is een probleem van ons allemaal, want de activiteiten zijn
toch de toefjes slagroom op de taart voor al onze kinderen.
We laten ons door geldzaken niet uit het veld slaan en staan weer helemaal klaar om er ook dit
schooljaar weer een leuk jaar van te maken.
En aan mij de eer om jullie te vertellen dat het traditionele lichtjesfeest weer terug is! Donderdag 8
november is het zover…… van 17.30u tot 18.30u . Dan is de school weer sfeervol verlicht en open
voor alle ouders en grootouders. Wij kijken er enorm naar uit!!

