
We zijn alweer bijna een hele schoolweek bezig. Gelukkig is iedereen weer op school en is 
er niemand ingesneeuwd of gestrand na de wintersport. Na alle feestelijkheden in decem-
ber gaan we nu weer in alle rust verder met het lesprogramma. 

In deze Buutflits leest u over de schoolsportactiviteiten in 2019, de controles die de poli-
tie gaat houden en stelt onze nieuwe stagiaire zich aan u voor.  

Valerie van ’t Hooft 
Directeur 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Gedurende de afgelopen maanden zijn er op drie momenten intekenlijsten geweest voor 
sportactiviteiten: volleybal, Klaverbladloop en basketball. 

 

In 2019 staan kunnen de kinderen zich weer inschrijven voor een aantal activiteiten. 

Om u alvast op de hoogte te stellen geef ik ze alvast door zodat er mogelijk rekening 
mee gehouden kan worden en we met meerdere teams mee kunnen doen. 

 

Voetbal jongens groep 5/6 en7/8  3 april 

13.00-17.00 

Voetbal meisjes groep 5/6 en 7/8  10 april 

13.00-17.00 

Korfbal mixed goep 3,4    8 juni 9.00-17.00 

                                    5,6 

                                    7,8 

 

Atletiek meisjes 5/6  19 juni 13.00-17.30 

               jongens 5/6 

               meisjes 7/8 

               jongens 7/8 

 

Voor elke activiteit wordt per team een begeleidende volwassene gevraagd, anders kan 
dit team niet meedoen. 

 

Met vriendelijke groeten en alvast een sportief 2019 

Juf Wilma, groep 4 
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Onlangs is de politie bij ons langs geweest. Zij hebben aangegeven de komende periode weer extra streng toe te 
zien op het parkeren en het stoppen bij het zebrapad.  De veiligheid van uw kinderen is namelijk erg belangrijk! In 
geval u zich niet aan de regels houdt, kunt u zelfs beboet worden. Fout parkeren kost €90,- en niet stoppen bij het 
zebrapad zelfs €350,-! Dat geld kan iedereen vast beter gebruiken! 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Fabienne Zuijderhoff, ik ben 20 jaar en woon in Stompwijk. Hier woon ik samen met mijn ouders en 
Engelse Bulldog.  

Ik doe de opleiding directiesecretaresse en voor de periode van 17 december tot 18 april kom ik op De Buut stage-
lopen. Bij Basisschool De Buut ben ik niet helemaal een nieuw gezicht, want in het verleden heb ik hier namelijk zelf 
op school gezeten. Ik zit inmiddels op het mboRijnland in mijn 2de leerjaar.  

Voor wat betreft mijn vrijetijdsbesteding; lezen, tekenen, lekker uit-eten met familie/vrienden, musea bezoeken, 
schilderen, eropuit gaan met het hele gezin en wandelen; daar vind ik echt mijn ontspanning in. 

Graag tot ziens of aan de telefoon! 
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De medewerksters van de Overblijf wenst iedereen een gelukkig en gezellig 2019. 

 

Na een vakantie is het altijd weer even opstarten vandaar voor u vanuit de Overblijf een paar opfrispuntjes:: 

 

1. Vergeet uw account niet op te hogen zodat er weer voldoende saldo staat voor uw kind(eren) 

2. Het aan en afmelden van uw kind(eren) dat kan tot 10.30 uur op de dag van de Overblijf. 

3. Is uw kind ziek meldt uw kind dan ook af bij de Overblijf dat kan via uw account tot 10.30 uur. 

4. Staan op de broodtrommels en de bekers nog de namen van uw kind(eren)? 
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