
 
 

Nog drie weken te gaan en het is alweer kerstvakantie. De dagen zijn kort, maar gelukkig is 
het niet heel erg koud. In deze tijd van het jaar hebben we nogal eens te maken met vanda-
lisme op het schoolplein. We willen u vragen om met ons mee een oogje in het zeil te houden. 
Bij overlast (denk bijv. aan hangjeugd die vuurwerk afsteken op het schoolplein, met risico 
op brand)), kunt u bellen met   0900-8844. Bij schade aan het gebouw kunt u buiten werk-
tijd bellen met het storingsnummer van de gemeente 079-3468638. Bedankt! 
De komende weken staan er allerlei gezellige activiteiten op het programma. In deze Buut-
flits leest u daar meer over.  
 
Valerie van ’t Hooft 
Directeur 

 

Op woensdag 5 december bezoekt Sint onze school weer! 

Het is voor die dag belangrijk dat ALLE kinderen om 8.30 in de klas zijn! Wilt u hierop 
letten? 

De kinderen zijn om 13.00 uit die dag, lunchen doen we niet op school maar gewoon lekker 
thuis na 13.00. Op donderdag 6 december beginnen wij een uurtje later en zijn alle kin-
deren welkom om 9.30.  

Mocht u geen opvang hebben, wilt u dat dan aan de leerkracht van uw kind doorgeven? 

Alvast een fijne pakjesavond allemaal!! 

 

Sinterklaasviering! 
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Belangrijke Data 
 5 december             

Sinterklaasviering 

 Let op;  andere schooltijden 

 08.30u-13.00u 

 6 december             
Uitslaapuurtje  

 6 december                
GMR 

 17 december                  
MR 

 18 december             
Kerstmarkt 17.00u-18.00u 

 19 december             
Kerstviering in de Taborkerk 

 19 december            
Kerstdiner  

 21 december             
Studiedag, alle kinderen vrij  



Afgelopen woensdag is de leerlingenraad weer bij elkaar gekomen. Ze hebben een mooi plan ten uitvoering ge-
bracht. Voor alle leerlingtoiletten hebben de kinderen samen met juf Marga spiegels besteld. Zo kan iedereen na 
het plassen nog even controleren of je er weer tiptop uitziet. 

Zodra de spiegels geleverd zijn, zal meneer Jumaa ze ophangen. 

Goed gedaan jongens! 

Na 5 december gaan we de school natuurlijk weer helemaal omtoveren naar gezellige kerstsferen. Daar hoort ook 
een kerstviering en een diner bij. In de kalender vindt u deze data, de precieze tijden volgen nog. Ook hebben we 
dit jaar een extra activiteit; we organiseren een kerstmarkt! Op deze sfeervolle kerstmarkt zullen we zelf ge-
maakte spullen verkopen en de opbrengst daarvan gaat naar een goed doel. De kerstmarkt is op dinsdag 18 decem-
ber van 17.00u-18.00u. 

U hoort binnenkort meer over alle kerstactiviteiten, maar we willen u alvast vragen in uw agenda rekening te hou-
den met de genoemde activiteiten (zie belangrijke data). 

In een eerdere Buutflits bent u al geïnformeerd over het niet goed werken van de schoolapp. Dat is helaas nog niet 
opgelost. Belangrijke informatie krijgt u eigenlijk altijd via een aparte mail. Als u uw mail in de gaten houdt, mist u 
dus niets. 

De website heeft enige opstartproblemen gehad. Ondertussen is deze op een enkel puntje na weer up to date. Ex-
cuses voor het ongemak. 
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