
Sinds kort heb ik mijn bureau verplaatst, waardoor ik goed zicht heb op het plein. Ik vind 
het fijn om in de gaten te kunnen houden wat er gebeurt, maar bovenal kan ik ook genieten 
van even naar buiten kijken en zien hoe de klassen daar bezig zijn. Vanaf deze week kan ik 
ook zien hoe goed het gaat met ons eigen “moestuintje”. Juf Martine heeft hier met de 
leerlingen verschillende dingen geplant. Ontzettend leuk om te zien hoe enthousiast de 
leerlingen aan de slag gingen met hun schepjes en zaadjes. Ik hoop dat er binnenkort al 
het één en ander zichtbaar wordt. Het is voor leerlingen ook leuk om te zien hoe iets 
groeit.  

In groep 2/3 hebben ze ervaren hoe je verstandig met geld om kan gaan. Ze kregen alle-
maal een bedrag en hiervoor mochten ze de hele week activiteiten “kopen”. Door deze ac-
tiviteit, voortkomend uit de week van het geld, leren de kinderen iets over de waarde van 
geld. In diverse andere groepen is er ook aandacht aan de week van het geld besteed. Zo 
was er in groep 1/2 een gastles en groep 8 had een echte bank battle.  

De diversiteit aan lessen en activiteiten vind ik ontzettend leuk om te zien. Ook is het 
goed dat we bepaalde activiteiten met meerdere groepen doen. Zo hebben we al een deel 
van het voetbaltoernooi gehad, staan de koningsspelen en de sponsorloop op het program-
ma, gaan we met elkaar Pasen vieren en kan er ingeschreven worden voor de avond4daagse. 
Het doet me goed dat we dit met elkaar kunnen doen.   

Nicky Hereijgers 
Directeur  

Eerder schreef ik al dat ik mijn bureau heb verplaatst en dat ik hierdoor goed zicht 
heb op het plein. Wat me hierbij ook opvalt, is dat er regelmatig kinderen te laat zijn. 
De deur gaat om 8.20 uur open en om 8.30 uur moeten alle leerlingen in de klas zitten. 
Wilt u, samen met uw kind(eren), zorgen dat we ook daadwerkelijk om 8.30 uur alle 
leerlingen in de klas hebben zitten? Alvast bedankt!   
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Belangrijke Data       
 16 en 17 april                            

Iep toets groep 8 

 18 april                                 
Paasviering 

 18 april                                 
continurooster                                 

 22 april t/m 03 mei              
Meivakantie 



 

Onlangs heb ik een mail gestuurd over de oudertevredenheidsenquête. Fijn om te zien dat dit door veel ouders al is 
ingevuld. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan wil ik u vragen hier toch even de tijd voor te nemen. Het geeft 
ons namelijk inzicht in de dingen die goed gaan en de dingen die we (nog) beter kunnen 
doen. Alvast bedankt!  
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Oudertevredenheidsenquête  

Nog even en dan is het zover!  
Koningsspelen én sponsorloop op de Buut! We gaan er een geweldige 
dag van maken.  
De kinderen van groep 7 en 8 mogen om 8.30 starten in de gymzaal. 
Daar zullen meester Sjoerd  en de eigen leerkrachten aanwezig zijn.  
Gymkleding hoeft niet mee i.v.m. de beperkte beschikbare tijd. 
Binnen schoenen wel graag meenemen! Dat geldt ook voor de groepen 
3 tot en met 6 die ook in de ochtend onder begeleiding van hun 
leerkracht naar de gymzaal zullen gaan. Het is Super fijn dat we de 
gymzaal deze ochtend mogen delen met de Baanbreker en het 
Noordeinde. 
In verband met het continu rooster lunchen we samen op school, het 
tussendoortje en drinken voor in de ochtend wel graag meegeven aan 
uw kind (eren).  Het lijkt ons leuk als alle kinderen hun Buut shirt 
aanhebben!  
De kinderen mogen deze dag óók gezelschapspelletjes meenemen naar 
school. Voor in de buiten pauze heeft de school nog een verrassing 
voor de groepen.  
Tenslotte zijn wij 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!! 
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