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Studiedag team Buttinga, alle leerlingen vrij

Excursie groep 5, naar Olderbekoop

Start Kinderboekenweek; En toen?
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Startgesprekken
In de eerste drie weken hebben alle ouders telefonisch contact gehad met de groepsleerkrachten.
Hoewel we liever met elkaar op school afspreken is per telefoon een alternatief. Het is waardevol
om zo het jaar te beginnen.
Kinderboekenweek
30 september start de Kinderboekenweek. Het thema is: En toen? Uiteraard plannen wij
verschillende activiteiten om het lezen te bevorderen. Zie ook https://kinderboekenweek.nl/
Tuinactiviteiten

Onze tuin staat er prachtig bij. De kinderen genieten hiervan. Ook buurtbewoners lopen regelmatig
een rondje door de tuin. In het najaar zullen we nog aangepaste activiteiten organiseren.
Studiedag, maandag 26 oktober
In de activiteiten vermeld, staat een studiedag op vrijdag 18 september. De volgende studiedag voor
het team is op maandag 26 oktober. Ook dan zijn alle leerlingen vrij.
Subsidieaanvraag
Vanuit het ministerie worden subsidies aangeboden in verband met de achterstanden die zijn
opgelopen door de coronamaatregelen. Wij hebben geconstateerd dat er geen ernstige
leerachterstanden zijn. Het is echter wel duidelijk dat de coronamaatregelen doorwerken in het
lesgeven op school. Denk aan de afwezigheid van kinderen in de huidige periode.
Met onze aanvraag zetten we vooral in op woordenschat (onderbouw) begrijpend lezen (middenbovenbouw) en welbevinden (mindfulness) voor de alle klassen. Naast de middelen besteden we het
subsidiegeld ook aan manuren om het uit te kunnen voeren.
We hopen zo spoedig mogelijk een bevestiging te krijgen voor onze aanvraag.
Verkeersveiligheid
We willen allemaal graag dat onze kinderen veilig naar school gaan. Het blijkt elk jaar weer dat bij
regenachtige dagen kinderen meer met de auto naar school worden gebracht of gehaald. Met z’n
allen moeten we er voor zorgen dat dit veilig kan. We roepen iedereen op om toch zo veel mogelijk
lopend of op de fiets te komen.

Van de OV
Namens de OV het volgende bericht.
Oudervereniging obs Buttinga
De oudervereniging bestaat momenteel uit 7 leden.
Esther Oosterloo penningmeester
Lisa Abbot. Voorzitter
Sione van Delft
Daniëlle Wemer
Korrie Van Dijk
Judith de Hilster
Gerda Hofstra. Secretaris
Wij organiseren de activiteiten in samenwerking met de leraren/leraressen van school.
Hierbij moet je denken aan het Sinterklaasfeest, lichtjesfeest, Kerstfeest, Pasen , Koningsspelen ,
schoolfoto’s , Musical en laatste schooldag.
Ook organiseren we weleens een activiteit om geld binnen te halen om iets leuks te organiseren of
om bijvoorbeeld het schoolplein op te knappen met nieuwe speeltoestellen zoals een aantal jaar
geleden. Allemaal dingen om onze kinderen een leuke tijd op school te laten beleven.
Bij sommige activiteiten kunnen we hulp gebruiken.
Dus je mag ons altijd vragen om te helpen of dit aangeven bij de leerkracht.
Ook gaan er na dit schooljaar 3 leden uit omdat zij dan geen kinderen meer op deze school hebben.
We willen bij deze dus al aangeven dat je je kunt aanmelden via ov@obsbuttinga.nl

Lijkt het je leuk om leuke dingen te organiseren, meld je dan snel aan.
We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet.

De ov is dit schooljaar alweer bij elkaar geweest. Uiteraard was ook hier het onderwerp van gesprek
de coronamaatregelen. Vooral ook hoe houden we ons hieraan? En hoe kunnen we toch activiteiten
organiseren. Denk aan Lichtjesfeest, Sinterklaas en Kerst.
Spaaractie
Op dit moment doen we mee met een spaaractie van Albert Heijn. Dit kan ons extra geld opleveren.
Doet u ook mee voor onze school?
Muurschildering
Dit is een plan wat al een tijdje “op de plank ligt”. Er is zelfs al een prachtig ontwerp. Om een goede
ondergrond te krijgen vragen wij u om alle muurverf die u over heeft bij ons in te leveren. Kleur
maakt niet uit. Het dient als grondverf om daarna de prachtige tekening te plaatsen.
Lever uw muurverf in bij de leerkracht van uw kind.
Krentenbaard
Er is op dit moment krentenbaard geconstateerd bij leerlingen op onze school. In de bijlage vindt u
de volledige informatie over deze ziekte. Kinderen met krentenbaard kunnen gewoon naar school,
mits zij zich goed voelen.
Van Comprix
Namens het bestuur van Comprix plaatsen we het volgende bericht.
Geachte ouders,
Met het vertrek van een aantal collega’s naar andere scholen, heeft de directeur van de
Buttingaschool zich in de aanloop van dit schooljaar erg sterk gemaakt voor het behoud van
twee tijdelijke leerkrachten.
Deze twee leerkrachten functioneerden zeer naar behoren maar hadden geen vast
dienstverband bij Comprix.
Bij het overplaatsen van leerkrachten heeft vast personeel altijd voorrang; zo is het in de CAOPO vastgelegd.
Dit betekende dat de tijdelijk leerkrachten helaas niet in deze vrijkomende functies konden
worden geplaatst en dat andere leerkrachten met een dienstverband bij Comprix voorrang bij
benoeming hebben.
Er is mij gevraagd deze informatie met u te delen; ik voldoe hierbij graag aan dat verzoek.

Met vriendelijke groet,
Jan Veenstra
College van Bestuur
Coronanieuws
We vinden het belangrijk om een aantal zaken uit protocol te benoemen of te herhalen. Of naar
aanleiding van vragen van ouders.
Protocol 4.3

De nieuwste versie van het protocol staat op de website. Dit is inmiddels versie 4.3. Met gele
arceringen geven we de bijstellingen aan ten opzichte van de voorgaande versie.
https://obsbuttinga.nl/corona/
Traktaties
Reeds eerder gemeld. Er mag weer getrakteerd worden, op voorverpakte traktaties. Dit
geldt voor leerlingen die of jarig zijn of jarig worden in de loop van dit schooljaar.
Nadrukkelijk niet met “terugwerkende kracht”.
Meldingen bij de GGD
Als er drie of meer leerlingen in èèn groep met klachten thuis zijn melden wij dit aan de
GGD. We melden alleen de aantallen.
Ventilatie
Op advies van Stichting Comprix ventileren wij onze school. Door regelmatig de ramen open
te zetten verversen wij de lucht in het gebouw. Ook de mechanische afzuiging doet z’n werk.
Navraag bij de GGD leert ons dat kinderen niet verkouden worden van frisse lucht. Zij steken
elkaar aan met een verkoudheidsvirus. Kinderen met verminderde weerstand zijn meer
vatbaar voor virussen.
Versnelde testen
Stichting Comprix heeft testen ingekocht bij een testlab. Hierdoor kunnen leerkrachten
sneller getest worden. We kunnen niet voorkomen dat er invallers moeten worden ingezet.
Deze week hadden we zelfs twee mannen! Het is niet ondenkbaar dat er de komende
periode geen invallers beschikbaar zijn.
Mocht het zo zijn dat er geen vervanging mogelijk is, dan informeren wij u zo snel mogelijk
en vragen u om uw kind thuis te houden.
Vervoer van leerlingen
Het is weer mogelijk om met de leerlingen op pad te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de
excursies van Veerkieker. Dit kan alleen als we de voorwaarden voor veilig vervoer naleven.
Dat wil zeggen de bestuurders moeten mondkapjes op. Als er excursies zijn zullen de
leerkrachten dit met de ouders doornemen.
Positie teamleden en directie
Het protocol zoals is opgesteld door Stichting Comprix volgen wij. Wij vragen u dit ook te
doen.
Wij willen graag onze neutrale positie behouden. Dat wil zeggen dat wij niet op de stoel van
een dokter of BOA terecht willen komen.
Tegelijkertijd begrijpen wij heel goed dat wij een beroep doen op uw flexibiliteit.
Mocht u het niet eens zijn met zaken die in het protocol staan dan kunt u altijd contact
opnemen met het stafbureau in Wolvega.

Thuiswerken
Er is kans dat door de coronamaatregelen kinderen dit jaar vaker thuis zitten dan in andere jaren.
In het team hebben we besproken hoe de leerlingen die thuiszitten toch onderwijs kunnen bieden.
-ouders melden kind afwezig (ziek of door coronamaatregelen)
-ouders, broer/ zus kunnen de volgende dag werk ophalen en een laptop
-kinderen maken thuis werj op papier of op de laptop
-leerkracht geeft aan wanneer er instructie is (online)
-het kind is dan online en kijkt mee in de klas.

