
Met een gek gevoel schrijf ik deze Buutflits. Volgende week schrijf ik namelijk mijn laat-
ste Buutflits en draag ik het stokje over aan juf Nicky. Gelukkig is er veel te schrijven in 
deze nieuwsbrief en dat is een mooie afleiding voor mij om het afscheid nog even uit te 
kunnen stellen. In deze nieuwsbrief leest u onder andere waar de leerlingenraad mee be-
zig is geweest en over een nieuwe meester voor groep 6. Veel leeslezier! 

Valerie van ’t Hooft 
Directeur 

Vanaf deze week zijn de meeste groepen weer met de cito-afname gestart. We nemen 
de cito’s  in principe af in de ochtend. Dan zijn de kinderen qua concentratie meestal op 
hun best. We willen u vragen om als het mogelijk is in de ochtend geen afspraken bij de 
dokter etc. te maken. Het is namelijk best een organisatorische uitdaging om zo’n toets 
weer in te halen, vandaar de vraag! 
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Belangrijke Data       
 28-01-2019                                                     

Juf Nicky komt kennismaken met het 
team en de kinderen 

 28-01-2019                                                      
MR 

 31-01-2019                                                          
laatste werkdag juf Valerie 

 01-02-2019                                                  
eerste werkdag juf Nicky 

 08-02-2019                                                       
Groep 8 krijgt OKR mee 

 12-02-2019                                                     
Adviesgesprekken groep 8 

 13-02-2019                                                
Adviesgesprrekken groep 8 

 14-02-2019                                   
’s middags  Valentijnsdisco 

 18- 02-2019                                               
Leerlingenraad      

 22-02-2019                                                
Rapport 

 23 februari t/m 3 maart                 
Krokusvakantie 



Nieuwsbrief  
Pas geleden hebben we de spiegels binnen gekregen en die zijn ondertussen opgehangen boven de wasbak. en we 
hebben gehoord dat er een sponsorloop komt. en de leerlingen raad + meesters en juffen hebben gekozen voor kika. 
dat is een goed doel voor mensen die kanker hebben. en dat is wat we hebben besproken tot de volgende keer .   

Groetjes de leerlingen raad.  

Deze week bent u via de mail geïnformeerd over de komst van de nieuwe directeur; juf Nicky. Juf Nicky en juf Va-
lerie starten aanstaande maandag met de overdracht en zij zal dan ook kennismaken met het team en de kinderen. 
Rondom de lunch kunt u, als u in de gelegenheid bent haar alvast een keer de hand schudden. 

Vanaf vrijdag 1 februari zal juf Nicky vier dagen in de week werkzaam zijn op de Buut (woensdag is haar vrije dag). 
Fijn dat je komt juf Nicky! 
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Juf Melissa volgt al het hele schooljaar een opleiding (Master Educational Needs) en zij heeft daarvoor op donder-
dag studieverlof. Het heeft even geduurd, maar we hebben nu gelukkig een vaste invaller gevonden; meester Nafta. 
Hij heeft zich vorige week al voorgesteld aan de kinderen en is vandaag gestart. De ouders van deze groep zijn ui-
teraard al geïnformeerd. Welkom meester Nafta! 

 

Overblijf 
 
In de broodtrommels zien we vaak snoep. De Buut is een gezonde school het nuttigen van koek, snoep en chocolade is niet 
toegestaan. Wilt u uw kind iets lekkers meegeven dan is een Sultana, snoeptomaatjes, stukje komkommer een lekker al-
ternatief. 

 

Albert Heijn heeft een nieuwe spaaractie, Voetbalplaatjes. Ruilen is vaak huilen, om verdriet te voorkomen is besloten op 
de Overblijf het ruilen van Voetbalplaatjes niet toe te staan, na 15.30 uur kunnen de kinderen de plaatjes met elkaar rui-
len.   
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