
Heeft u onze opgeruimde bovenverdieping al gezien? We vonden het zelf boven erg druk 
en rommelig qua spullen en vonden dat hier verandering in moest komen. Naar ons idee is 
dat goed gelukt! Ook op de benedenverdieping hebben we her en der wat opgeruimd en 
hier zullen we de komende tijd verder mee gaan. Altijd lekker om weer even om je heen te 
kijken en te zien dat het één en ander weg kan en dat het zienderogen opgeruimder wordt.  

In de tussentijd gaan natuurlijk de lessen gewoon door. Ik zie niet alle lessen van alle 
klassen, maar regelmatig krijg ik leuke foto’s doorgestuurd over bijzondere momenten. Zo 
kreeg ik van juf Melissa een foto doorgestuurd van poep. U snapt dat mijn verbazing groot 
was. Het bleek gelukkig om een spreekbeurt te gaan waarvan het onderwerp “poep” was. 
Wat een gaaf, origineel onderwerp. Ook kreeg ik foto’s doorgestuurd van de vlinders in 
groep 4. Vorige week schreef ik daar al over, maar op deze foto was te zien hoe groep 4 
samenwerkte met groep 7. Mooi om te zien dat verschillende groepen samenwerken. Van 
juf Kirsten kreeg ik een foto van twee politieagenten. Gelukkig niets ernstigs: ze kwamen 
een les geven over groepsdruk, pesten, social media en gedrag op de middelbare school. Bij 
de kleuters kwam er iemand langs met “de jas van taal”. Dit is een poëzieproject vanuit de 
bibliotheek. Ook hier is er sprake van samenwerken, samenwerken met de omgeving. Ook 
dit is een belangrijk en waardevol iets.  

U leest: er is weer een drukke, leerzame en gezellige week voorbij. Op naar een nieuwe 
week!  

Nicky Hereijgers 
Directeur  

Afgelopen maandag werden we opgeschrikt door een drama in Utrecht. Wij zien het als 
onze taak om kinderen veiligheid te bieden. Het is dan hard om te constateren dat je 
tegen bepaalde zaken nooit genoeg veiligheid kan bieden. Wel zal het bieden van die 
veilige omgeving altijd ons doel blijven. Uiteraard leven we met de slachtoffers van het 
drama mee. 
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Belangrijke Data       
 16 en 17 april                            

Iep toets 

 18 april                                      
Paasviering Continurooster 

 19 april                                 
Goede vrijdag, kinderen vrij 

 22 april t/m 3 mei                 
Meivakantie  



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. Donaties 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 uiteraard terug. Boeken mogen 
ingeleverd worden bij directie of ib.  

Afgelopen woensdag was er een ouderpanel. Dit ouderpanel stond in het teken van communicatie. Met drie ouders 
ben ik het gesprek aangegaan over de communicatie op De Buut. Ik vond het een fijn, constructief gesprek. Het 
heeft mij weer nieuwe handvatten gegeven om met een aantal zaken aan de slag te gaan. Bedankt hiervoor! Dit 
schooljaar zullen er nog twee ouderpanels volgen. Hierover komt op een ander moment meer informatie.  
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Frequentie Buutflits  
Naar mijn idee ligt de frequentie van de Buutflits erg hoog. Dit werd bevestigd tijdens het ouderpanel. Het doel 
van de Buutflits is om u informatie te verschaffen. Dit kan ook met een lagere frequentie. Vanaf nu zal de Buut-
flits daarom 1x in de twee weken verschijnen.  

 

Koningsspelen vrijdag 12 april 2019 
Vanaf afgelopen woensdag is het Koninggspelen liedje van Kinderen voor Kinderen bekend gemaakt. Het heet : Pasa-
pas. 

Natuurlijk oefenen de kinderen op school, maar thuis is het ook leuk om te dansen! U kunt  lied met de uitleg van 
de danspasjes onder andere vinden op https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/ 

Wij zijn nog op zoek naar ouders / oma’s / opa’s etc. om een groepje van maximaal 6 kleuters te begeleiden bij de 
spelletjes in de ochtend. Dat zal ongeveer een uurtje in beslag nemen. 

Wilt U zich opgeven bij de leerkrachten van groep 1 en 2?  Heel fijn!! 


