
In de vorige Buutflits heeft Valerie afscheid genomen van u. Vanaf 1 februari heb ik het 
stokje overgenomen van haar. Vanzelfsprekend hebben we een overdracht gehad met el-
kaar, maar dit betekent niet dat ik meteen van alle zaken op school op de hoogte ben. De 
afgelopen week heb ik gebruikt om me nog verder in te lezen, in de klassen te kijken en 
sfeer te proeven. Dankzij de vele ouders en collega’s die een praatje maakten, voel ik me 
al erg welkom op De Buut. Mocht ik u nog niet gesproken hebben, dan gebeurt dit onge-
twijfeld in de komende tijd. Ik hoop op een fijne samenwerking. 

Nicky Hereijgers Directeur 

 

Het inleidende verhaal is op school gericht, maar natuurlijk wil ik mezelf ook even aan u 
voorstellen. Mijn naan is Nicky Hereijgers-Spoorendonk, getrouwd met Terry en moe-
der van twee prachtige kinderen. Mijn zoon Luca wordt in juni 7 en zit momenteel in 
groep 3. Mijn dochter Sofie wordt over een paar weken 4 en is op dit moment aan het 
wennen op de basisschool. 

Ongeveer 12 jaar geleden ben ik gestart in het onderwijs. Als leerkracht heb ik vooral 
in groep 8 gewerkt. Soms deed ik een uitstap naar groep 7, om vervolgens met deze 
groep 7 mee te gaan naar groep 8. Al snel merkte ik dat ik, naast mijn groepsverant-
woordelijkheid, ook graag meedacht over hoe we het onderwijs (nog) beter konden ma-
ken. Ik heb de overtuiging dat je onderwijs nog zo goed kan zijn, maar dat er altijd 
ruimte is om dingen beter te doen. Samen met mijn collega’s op De Buut ga ik kijken 
waarin wij (nog) beter kunnen worden. 

Naast mijn werk heb ik ook nog andere dingen die ik leuk vind. Op de eerste plaats doe 
ik graag dingen met het gezin. Daarnaast ga ik graag naar het theater en lees ik veel. 
Soms vind ik het ook heerlijk om te genieten van een momentje niets doen. 
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Belangrijke Data       
 08-02-2019             

Groep 8 krijgt OKR mee 

 12 februari             
Adviesgesprekken groep 8 

 13 februari             
Adviesgesprekken groep 8 

 14 februari                   
’s middags Valentijnsdisco 

 14 en 15 februari Directie 2 
daagse, directie niet aanwezig 

 18 februari             
Leerlingenraad     

 22 februari            
Rapport 

 23 februari t/m 3 maart     
Krokusvakantie 



Op donderdag 14 februari is het de dag van de liefde: Valentijn. Dit jaar willen we de liefde vieren met een heuse 
disco! Op deze donderdagmiddag zal er per bouw een discofeestje gehouden worden in de versierde aula. We zullen 
leuke muziek draaien en er zijn zelfs prijsjes te winnen tijdens het dansen. De kinderen mogen ’s middags verkleed 
naar school komen (of wellicht omkleden bij de overblijf). De dresscode is ‘glitter, glamour en love’. De disco wordt 
in samenwerking met de Ouderraad georganiseerd. Zij zorgen voor de mooie versiering, het drinken en wat lekkers 
tijdens de disco. We zijn nog op zoek naar discolichten en/of discoballen. Heeft iemand deze te leen? Heel graag! U 
mag deze inleveren bij juf Melissa, in groep 6. We houden deze dag de normale schooltijden aan. Hebben jullie ook 
zo’n zin om te swingen op donderdag 14 februari?  

Een lieve groet van Doctor Love. 
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