
Ondanks dat het weer vandaag anders doet vermoeden, is de lente in aantocht. Tijd voor 
zon, bloeiende bloemen en nieuw leven. Dat nieuwe leven heeft deze week in groep 4 een 
wel heel bijzondere vorm aangenomen. In de klas van juf Wilma staat een bak met cocons. 
Uit één van deze cocons is een prachtige vlinder gekomen. De leerlingen van groep 4 kon-
den deze vlinder zelfs even vasthouden. Naar mijn idee een mooie manier om kinderen op 
een praktische wijze meer te leren over de natuur!   
Volgende week woensdag staat er, zoals vermeld in de vorige Buutflitsen, een ouderpanel 
gepland. Ik ga dan graag in gesprek met ouders over communicatie op school. We starten 
om 9.00 uur en we zullen rond 10.30 uur klaar zijn. Opgeven hiervoor kan nog steeds 
via directie@debuut.unicoz.nl.    

Nicky Hereijgers  
Directeur  

 

Wellicht heeft u ook opgemerkt dat de boeken in onze boekenkast niet allemaal meer 
geschikt zijn. Als team gaan we op korte termijn een schifting maken in deze boeken. 
Dit zal waarschijnlijk betekenen dat de boekenkasten er leeg uit zien. Aangezien we 
het belangrijk vinden dat het leesplezier bij de leerlingen wordt vergroot, zullen we 
hier nieuwe boeken voor moeten aanschaffen. Nu kan het echter ook zo zijn dat u zelf 
nog goede kinderboeken op de plank heeft staan waar niets meer mee gebeurt. Dona-
ties voor onze boekenkast worden zeer op prijs gesteld! We zijn op zoek naar boeken 
van na 2007 die er nog netjes uitzien. Alle ingeleverde boeken zullen we bekijken. 
Mocht een boek toch niet geschikt zijn voor onze boekenkasten, dan krijgt u deze ui-
teraard terug. Boeken mogen ingeleverd worden bij directie of ib.   
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 15 maart                              
Staking school gesloten 

 20 maart                              
Ouderpanel 



Afgelopen maandagavond  heeft het overblijfteam de jaarlijkse herhaling EHBO voor kinderen volbracht. 

Iedereen is weer opgefrist en ook het reanimeren werd geoefend op volwassen, kinderen en baby,s. 

Het was een leerzame avond. 
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Dit jaar doen wij weer mee met de Koningsspelen!  

De Koningsspelen worden gehouden op vrijdag 12 april 2019 en staan in het 
teken van water drinken. Want water drinken is essentieel om goed te 
functioneren en presteren!  

Op deze dag zullen de kinderen op school kunnen spelen en sporten naar 
hartenlust! Ook zal deze dag de sponsorloop worden gehouden. 

Het precieze programma zal later bekend worden gemaakt, maar het is be-
langrijk te noteren dat we deze dag een continurooster hebben. Dit staat 
niet in de jaarplanning opgenomen, vandaar alvast dit bericht. Mocht u pro-
blemen hebben met opvang, laat het ons weten. We kijken dan naar een op-
lossing. 

Deze dag zullen de kinderen samen lunchen in de klas. De lunch wordt ge-
heel verzorgd door de Jumbo! Wilt u voortijdig aan de leerkracht doorgeven 
of uw kind een allergie o.i.d. heeft? Dan kunnen wij hier rekening mee hou-
den. 

Het tussendoortje mogen de kinderen zelf meenemen, ook een bidon voor 
water zal niet overbodig zijn tijdens deze sportieve dag! 

Tenslotte nog een oproep: Wij zoeken nog hulp om een groepje met kleuters 
te begeleiden tijdens sportieve spelletjes! Dit zal een uurtje in de ochtend 
zijn. Zonder hulp kunnen wij dit helaas niet door laten gaan. Wilt u zich opge-
ven bij de leerkracht?  

 

 

 


