
Daar is dan het moment aangebroken. Vandaag is mijn laatste werkdag op De Buut. Ik kijk 
terug op een mooie en intense tijd! Ik ben trots op het team en de kinderen. Wat werken 
ze hard en wat bereiken ze veel. Ik ken ze allemaal en ook u als ouders. Dat vond ik erg 
plezierig; het contact wat we met elkaar hadden. Ik ga dat ook missen. Gelukkig kunnen we 
vanmiddag nog afscheid nemen van elkaar en aansluitend gaan het team en ik mijn tijd op 
de Buut met elkaar afsluiten. Ik wil u bedanken voor de samenwerking, ieder op zijn/haar 
eigen manier. Ik heb er veel van geleerd. Ik ben blij dat ik u ontmoet heb en ik mijn steen-
tje heb kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind(eren). Ik ga u vast nog wel eens 
tegenkomen; Zoetermeer is tenslotte een dorp en dan maak ik graag een praatje om te 
horen hoe het gaat! Nogmaals bedankt en tot ziens! 

Valerie van ’t Hooft 
Directeur 

 

Vanaf heden hebben we er een nieuwe collega bij. Juf Florine! Zij zal vanaf volgende 
week op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij ons werken bij de groepen 1/2 en 
2/3. Van harte welkom juf Florine! 

Nieuwe juf  bij groep 1/2 en 2/3 

Van de directie  

31-01-2019 nummer 17 

Buutflits 

Buutflits 

In dit nummer: 

Van de directie  

Nieuwe Juf groep 1/2 en 
2/3 

 

Mailadres juf Nicky  

Sportactiviteiten  

  

  

  

Lijnbaan 317 
2728 AG Zoetermeer 
079-3422057 
directie@debuut.unicoz.nl 

Belangrijke Data       
 31-01-2019             

Laatste werkdag juf Valerie 

 01-02-2019             
Eerste werkdag juf Nicky 

 08-02-2019             
Groep 8 krijgt OKR mee 

 12 februari             
Adviesgesprekken groep 8 

 13 februari             
Adviesgesprekken groep 8 

 14 februari                   
’s middags Valentijnsdisco 

 18 februari             
Leerlingenraad     

 22 februari            
Rapport 

 23 februari t/m 3 maart     
Krokusvakantie 



Vanaf morgen zal juf Nicky de nieuwe directeur zijn van De Buut. Ze heeft er hartstikke veel zin in en kijkt er naar 
uit om iedereen te ontmoeten. Als u haar wilt bereiken, kunt u haar, naast persoonlijk contact, natuurlijk ook mai-
len. Haar mailadres is:  

nicky.hereijgers@debuut.unicoz.nl 

 

Combinatiefunctionaris Gijs Lookman.  

 

Een Combinatiefunctionaris Sport is de verbindende schakel tussen de school, de sportvereniging en de wijk. De 
Combinatiefunctionaris Sport organiseert, coördineert en biedt ondersteuning aan scholen en sportverenigingen. 
Elke wijk heeft een Combinatiefunctionaris Sport die verantwoordelijk is op het gebied van sport en bewegen voor 
dit deel van de stad. De combinatiefunctionaris vanuit onze gemeente, die verbonden is aan de wijk Noordhove en 
dus ook aan onze school, is Gijs Lookman.  

Meester Gijs zal de komende dinsdagen tussen de middag de kinderen van de overblijf begeleiden met verschillen-
de activiteiten en / of sporten. Natuurlijk blijven de kinderen onder verantwoording van de overblijf. Een super 
leuk en sportief initiatief zodat de kinderen tijdens de overblijf zich niet hoeven te vervelen!  

Ook zijn wij enthousiast aan te kondigen dat vanaf de voorjaarsvakantie tot de meivakantie er onder begeleiding 
van meester Gijs om 15.45 tot 17.15 gesport kan worden in de gymzaal. De activiteiten worden afgewisseld. Groe-
pen 4,5,6 om 15.45 en de groepen 7 en 8 om 16.30. Het is gratis, maar gaat wel volgens inschrijving. Meer informa-
tie hierover volgt nog. 

Na de meivakantie zal onder begeleiding van meester Gijs “ zoethout” van start gaan. Dit houdt in dat er vanaf 
15.30 buiten op het grasveld speelmateriaal beschikbaar is en er verschillende sporten gespeeld kunnen worden. 
Meer informatie volgt nog. Bij alle buitenschoolse activiteiten zijn geen leerkrachten aanwezig. Wij zijn erg blij 
met het aanbod van deze sportactiviteiten en willen de kinderen op deze manier ook graag stimuleren om meer te 
bewegen! 
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