
Afgelopen maandag heeft u van mij het bericht gekregen over de sluiting van De Buut op 
15 maart in verband met de staking. We hebben hier diverse positieve reacties over ge-
kregen en hier wil ik u voor bedanken, want we begrijpen dat dit voor u als ouder lastig kan 
zijn. Als school merken we echter ook dat het gebrek aan investeringen zorgt dat scholen 
niet altijd het optimale onderwijs kunnen bieden. Zo merk ik dat het vinden van een inval-
leerkracht lastig is, zeker wanneer dit op korte termijn moet gebeuren. Ik kan gelukkig 
vaak een beroep doen op de flexibiliteit van mijn leerkrachten, maar helaas lukt dit niet 
altijd. Ik hoop dat de staking als gevolg heeft dat het beroep van leerkracht aantrekkelij-
ker wordt. Hierbij gaat het niet alleen om salaris, maar met name om de werkdrukvermin-
dering. Laten we hopen dat het sluiten van de school hier een positief effect op heeft. 
Tenslotte willen we namelijk allemaal hetzelfde: kwalitatief goed onderwijs voor alle leer-
lingen!  

Nicky Hereijgers 
Directeur 

 

 

Een paar keer per jaar wil ik met ouders in gesprek over wisselende onderwerpen. Dit 
doen we tijdens een zogenaamd “ouderpanel”. Iedereen die graag meepraat over het 
onderwerp is welkom om zich aan te melden. Aangezien ouders op verschillende momen-
ten vrij zijn, zullen we de ouderpanels ook gedurende het jaar op verschillende momen-
ten organiseren. Het eerste ouderpanel staat gepland op 20 maart 2019 van 9.00 uur 
tot 10.30 uur en zal in het teken staan van communicatie. Mocht u interesse hebben om 
deel te nemen aan dit ouderpanel, dan kunt u zich aanmelden via direc-
tie@debuut.unicoz.nl  
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Wellicht heeft u gehoord over de Momo-challenge Het is een bizarre challenge die voorheen verspreid werd via 
Whatsapp. Het is nu echter zo dat dit zich ook verspreid via Youtube. Soms is het niet duidelijk dat het om de 
Momo challenge gaat, maar begint het als een onschuldig kinderfilmpje. We willen u laten weten dat we hiervan op 
de hoogte zijn en dat we extra alert zullen zijn op het internetgebruik van de leerlingen. Het is verstandig om dit 
thuis ook in de gaten te houden.  

We willen de kinderen niet verbieden om te internetten. Er staat namelijk ook veel nuttige informatie op het inter-
net. Wel heeft het verschijnen van deze challenge ons er (nogmaals) bewust van gemaakt dat we (meer) moeten 
inzetten op mediawijsheid en dit zullen we dan ook doen.   

Na een heerlijke vakantie zijn ook de overblijfmedewerksters aan het werk om op uw kinderen te passen. 

Een mooi moment om nader kennis met ze te maken.  

 

Het overblijfteam bestaat uit 7 medewerksters per overblijfdag. Alle overblijfmedewerksters hebben de opleiding 
TSO gevolgd en afgerond, daarnaast heeft iedereen het diploma EHBO voor kinderen, daarin zit ook de aanteke-
ning reanimeren bij volwassenen. Ieder jaar gaan de medewerksters op herhaling. Iedere medewerkster heeft een 
bewijs van goed gedrag. Het team bestaat uit vrijwilligers die naast hun eigen werk het leuk vinden om met kin-
deren te werken en met liefde op uw kinderen passen. 

Het overblijfteam is verdeeld in overblijfmedewerksters, een veld coördinator en de coördinator.  

Op maandag en dinsdag is Lia Kolff de veld coördinator en op donderdag en vrijdag is Rita van den Berg de veld 
coördinator. De coördinator tevens de administratief medewerkster van de Buut,  Marga Bemener is aanwezig op 
woensdag en donderdag. 

De overblijf staat altijd open voor ideeën, inspiraties en verbeteringen. Wilt u met ons hierover van gedachten wis-
selen dan staan Lia, Rita of Marga u graag te woord. U kunt dan een afspraak maken via email adres. Mar-
ga.bemener@debuut.unicoz.nl 

 

Spreekt het beroep van overblijfmedewerkster u aan? Wij zijn nog op zoek naar een invaller voor op de vrijdag. Via 
bovenstaand email adres zien wij graag uw sollicitatie tegemoet.  

 

Tot slot een huishoudelijke mededeling. 

Vergeet u na de vakantie niet uw account weer op te hogen en de kinderen in de agenda te plaatsen?  

 

Met vriendelijke oppasgroet,  

Het overblijfteam  
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