
Wat hebben we gisteren een fantastisch feest gevierd! Sinterklaas kwam bij ons op be-
zoek, bezocht alle klassen, heeft mooie surprises gezien en kon gelijk zijn boodschappen 
mee naar Spanje nemen (hij kwam in een karretje van Picnic naar school). Na deze drukke 
dag en wellicht thuis ook nog pakjesavond, mochten de kinderen vanmorgen een uurtje 
uitslapen en zijn we om 09.30u rustig gestart. 
Sommige kinderen waren al om 08.30u op school en daar waren we hartstikke blij mee; zij 
hebben in de meeste klassen geholpen met het versieren voor Kerstmis. Altijd een beetje 
gek; Sinterklaas is het land nog niet uit, of we tuigen de kerstboom al weer op. Maar wel 
weer gezellig. In deze Buutflits leest u nog meer informatie over alle kerstactiviteiten. 

Valerie van ’t Hooft 
Directeur 

De Sint is nog maar net het land uit en de advent is inmiddels begonnen. 

Elke maandag vieren we met de kinderen de adventsweken in de aula, rond de advents-
krans. 

Vanaf 10 december hebben we bij de ingang van de school, weer een inzamelingsactie 
voor de Voedselbank. 

Ook de gezinnen die het wat minder breed hebben willen we een fijne kerst bezorgen.  

Alle voedsel is welkom. De voedselbank heeft alleen aangegeven een overschot aan olie-
bollenmeel/mix  te hebben. 

Op 18 december houden we van 17.00-18.00 uur een Kerstmarkt. 

De kinderen maken samen met de leerkrachten kerstartikelen die in de verkoop gaan. 

De opbrengst is voor Save the children.  

Dan rest nog de vraag of iemand ons wil helpen om de rol van engel te spelen 
in de levende kerststal op 19 december. 

Het wordt een echt kerstplaatje. 

Die dag hebben we in de ochtend een Kerstviering in de Tabor kerk. Bij deze vieringen 
zijn ook ouders welkom. Groep 1 t/m 4 van 9.00-9.45 uur en  groep 5 t/m 8 van 10.00-
10.45 uur 

Het jaarlijkse Kerstdiner voor de kinderen is op 19 december van 18.00-19.00 uur. We 
zien graag iedereen om het feest van kerst rond de school mee te vieren. 

Op donderdagochtend  20 december gaan we alles opruimen van de kerst.  Wilt u ons 
hierbij helpen?  
 

Namens het gehele team, 

de Kerstwerkgroep. 
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Belangrijke Data       
 6 december                

GMR 

 13 December                           
Studiedag, alle kinderen vrij 

 17 december                  
MR 

 18 december             
Kerstmarkt 17.00u-18.00u 

 19 december              
Kerstviering in de Taborkerk 

 19 december                     
K erstdiner       

 21 december             
Studiedag, alle kinderen vrij 

 22 december tot en met 6 januari 
2019                                   
Kerstvakantie 

   



Ongeveer twee weken geleden is de jas van Julie Boks uit groep 1/2b spoorloos verdwenen. Ze had hem aan naar 
school stopte de jas in haar luizenzak en toen de groep buiten ging spelen, was de jas verdwenen. Het is een groene 
jas met een bontkraag  (zie foto) en haar naam staat er in. We hebben ondertussen alles nagezocht, maar nog niets 
gevonden. De jas kan toch niet zomaar verdwijnen..? Wilt u met ons meekijken? 

 

Beste ouders, 

Zoals wellicht bekend heeft iedere school een MR, zo ook onze school. De MR (officieel bij wet geregeld) is het 
orgaan dat overleg voert tussen de leerkrachten en ouders enerzijds en het directie anderzijds. Zij is bevoegd tot 
het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen en aan het bevoegd gezag ter zake voorstellen te 
doen en standpunten kenbaar te maken (met instemming of adviesrecht). De MR is opgebouwd uit twee groepen; 
een vertegenwoordiging van de leerkrachten en een vertegenwoordiging van de ouders/verzorgers. 

Bovenschools is er ook gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, ook wel de GMR: deze bestaan uit personeels-
leden en ouders van de diverse scholen. Een GMR praat over overkoepelende thema’s voor alle scholen, zoals het 
meer-jaren strategisch beleidsplan, het financieel beleid van de stichting, de klachtenregeling van de stichting en 
de centrale diensten. Juf Ellie neemt ook plaats in deze GMR evenals onze vorige voorzitter Joost Eekhof. 

De MR-vergaderingen zijn (in beginsel) openbaar en aan het begin van iedere vergadering is er inspreekrecht. Onze 
MR bestaat momenteel uit drie ouders en twee personeelsleden. De leden hebben 3 jaar zitting in de MR.  Aan het 
begin van afgelopen schooljaar is de MR qua samenstelling vernieuwd en om voor jullie meer gezicht aan de MR te 
geven stellen de huidige leden zich hieronder aan u voor: 
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Anko Vooijs (voorzitter) 

Ik ben Anko Vooijs, vader van Tobias  uit groep 4, en vind het erg  
interessant om betrokken te zijn bij de Buut. Ik ben lid van de MR  
geworden omdat betrokkenheid niet stopt bij het brengen en halen  
van je kind. Ouders willen meer op de hoogte zijn en willen altijd  
weten hoe het er aan toe gaat op school. Het liefst op elk moment  
van de dag! En met de middelen die we hebben is het nog makkelijk 
 om kritisch te zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat je het meest  
bereikt door je actieve input te leveren. Dit ervaar ik onder andere 
 in mijn werk als accountmanager, niet alleen tijdens het bezoeken  
van (potentiële) klanten, maar ook als onderdeel van het management- 
team. Samen bepaal je de weg naar resultaat en zorg je dat dit wordt  
bereikt. Ik zie het dan ook als een uitdaging om mijn ervaring toe te  
kunnen passen op het samen ontwikkelen van de Buut. 
 

Marijke van Schie 

Mijn naam is Marijke van Schie, moeder van Jasmijn uit groep 1/2b  
en Timo die nog niet op school zit. Sinds dit schooljaar ben ik lid  
van de MR op de Buut. Ik vind het fijn om als ouder betrokken te  
zijn op school en ik wil graag meedenken over het beleid van de school ‘ 
 
 
 
 
Jochem Jansen 

Ik ben Jochem Jansen, vader van Phebe uit groep 6 en Eden uit groep 3.  
Sinds het begin van dit schooljaar ben ik lid van onze MR. Ik wilde graag  
in de MR omdat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te  
kunnen leveren aan een goed functionerende school voor (mijn) kinderen.  
Ik verwacht met mijn kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen  
hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over allerhande  
onderwerpen die aan de MR (moeten) worden voorgelegd. 
 
 
 
(juf) Wilma Kleis 

Ik ben Wilma Kleis, leerkracht van groep 4. Dit is mijn eerste jaar op  
basisschool "De Buut". Voordat ik hier kwam werken was ik werkzaam in  
Den Haag (Schilderswijk), basisschool "Het Palet" (Rokkeveen) en bij  
Stichting Horizon (Cluster IV). Toen ik werkzaam was bij "Het Palet" zat ik  
ook in de MR. Ik vind het belangrijk om mijn bijdrage te leveren aan het beleid  
van "De Buut". Dit heeft betrekking op kinderen, ouders en medewerkers  
 
 
 
 
 
(juf) Ellie ten Hoopen 

Ik ben juf Ellie en al jaren werkzaam op de Buut. Dit jaar als leerkracht  
groep 7. Ik zit in de MR van de Buut daar de hele Buut mij nauw aan het  
hart ligt. Ik vind het ook belangrijk om bovenschools op beleidsniveau mee  
te denken. Daarom zit ik in ook in de GMR. Op deze wijze blijven de lijnen kort! 
 
 
 
 
Als je vragen, opmerkingen, adviezen hebt of informatie wilt omtrent de zaken die in de MR worden besproken, 
dan horen wij dat als MR graag! Mailen kan ook: mr@debuut.unicoz.nl  

Tegelijkertijd willen wij hierbij tevens de aftredende leden van vorig jaar, Joost Eekhof uit de oudergeleding en 
juf Nathalie Middendorp uit de teamgeleding, nogmaals danken voor hun inzet afgelopen jaren. 
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