
Beste ouders 

De kop is er weer af! Wat is het altijd fijn om de kinderen weer te zien na zo’n lange 

tijd. Helaas moeten we ons hierbij nog wel aan een aantal corona-maatregelen hou-

den, maar inmiddels zijn we dat gewend.  

De eerste weken is er al ontzettend hard gewerkt. In groep 4 t/m 8 zijn we gestart 

met Snappet. Nieuw voor de leerlingen én leraren, al heeft de laatste groep hier 

uiteraard wel al scholing over gehad. Toch is het altijd spannend om te kijken hoe 

dit daadwerkelijk werkt in de klas. Mooi om te zien dat de kinderen al erg vaardig 

zijn en het snel oppikken. Natuurlijk brengt het soms ook nog de nodige uitdagin-

gen met zich mee, maar uitdagingen zijn er om op te lossen.   

Laten we er met elkaar een mooi, leerzaam en gezellig jaar van maken!  

 

Vriendelijke groet,  

Nicky Hereijgers 

Directeur basisschool De Buut  

Agenda  

30-09: Start kinderboekenweek 

30-09: Start project  

17-10: Start herfstvakantie 

25-10: Einde herfstvakantie 

26-10: Studiedag: leerlingen vrij 

28-10: Schoolfotograaf 
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Personele uitdagingen  

Helaas hebben wij ook te maken met personele uitdagingen. Hierbij gaat het om leerkrachten die ziek zijn en vervangen 

moeten worden, terwijl er lang niet altijd vervanging beschikbaar is. Teamleden zijn hier regelmatig bereid om extra te wer-

ken, maar het is niet de bedoeling dat zij hierdoor straks omvallen. Het is dus een constante afweging. Ondanks dat wij het 

zeer belangrijk vinden de kinderen gewoon op school te zien, zal het voor gaan komen dat er aan groepen gevraagd wordt 

om thuis te werken. Dit probeer ik, indien mogelijk, ruim van tevoren te doen. Gelukkig kunnen de kinderen tegenwoordig 

vrij eenvoudig zelf thuis aan de slag, maar we blijven proberen het zoveel mogelijk intern op te lossen. Toch vraag ik om uw 

begrip wanneer dit een keer niet mogelijk is. Alvast bedankt!  

Kamp groep 8 

Al in de tweede week ging groep 8 op kamp. Een bewuste keuze, want de ervaring 

leert dat kamp ontzettend goed is voor de groepsvorming. Zelf mocht ik op maan-

dag en dinsdag mee. Tijdens deze dagen heb ik ervaren hoe waardevol deze dagen 

zijn voor een groep. Ik heb dan echt oprecht genoten van de tijd dat ik mee was. 

Tegelijkertijd draait de school natuurlijk gewoon door. Het maakt me trots dat ik 

met een gerust hart op kamp kan gaan, terwijl het overige team de tent draaiende 

houdt. Ik wil dan ook zowel de kampgangers (leerlingen én begeleiders) als de ach-

terblijvers ontzettend bedanken voor het mogelijk maken van deze fantastische 

week!   

Deze Buutflits hoort bij basisschool De Buut, lijnbaan 317, 2728AG te Zoetermeer.  

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze Buutflits, mail dan naar directie@debuut.unicoz.nl of bel naar 079-3422057 

Ouderavond kanjertraining  

In de jaarkalender stond een ou-

deravond over de kanjertraining 

gepland. Deze zal op een ander 

moment plaatsvinden.  



“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” 

Een beroemde én inspirerende quote van Pippi Langkous. Dit schooljaar gaan we als team aan de slag met eigenaarschap bij 

leerlingen. Hoe kunnen we ze nog meer betrekken bij hun eigen ontwikkeling? In hoeverre maken we de leerlingen al zelf-

standig genoeg voor de toekomst? Hoe kunnen we ze prikkelen om nieuwe dingen te proberen? Allemaal vragen waarop 

we de antwoorden het komende jaar gaan zoeken. In samenwerking met Onderwijs Advies zullen we studiemomenten en 

groepsbezoeken plannen. Daarnaast wordt er in de verschillende groepen al het één en ander uitgeprobeerd en wordt dit 

met elkaar gedeeld.  

En wat heeft dit dan met de quote te maken? Als team van De Buut geloven wij dat het opbouwen van zelfvertrouwen goed 

is voor het gevoel van  veiligheid van de kinderen. We willen ze meegeven dat je trots op jezelf mag zijn als je iets bereikt en 

dat het oké is om ergens moeite mee te hebben. Door in te zetten op het eigenaarschap bij leerlingen geloven wij dat leer-

lingen beter leren reflecteren en ook meer kunnen genieten van de dingen die ze al goed kunnen, maar ook uitgedaagd 

worden om eens wat nieuws te proberen. Op die manier willen we het beste uit ieder kind halen. Een mooie uitdaging!  

 

   

Oud papier  

Voorheen konden wij altijd geld verdienen aan het ophalen van oud papier. We 

waren dan ook erg blij als ouders hun oud papier bij ons inleverden. Het is nu ech-

ter zo dat de opbrengst (we praten dan over minder dan 10 cent per maand) niet 

opwegen tegen het werk (opgeruimd houden van de papiercontainer, het papier 

een keer extra op laten halen, enz.). Daarnaast komen we als school al vaak ruim-

te te kort voor ons oud papier. We willen u daarom vragen om uw oud papier op 

een andere plek weg te brengen, zodat wij de container kunnen gebruiken voor 

ons eigen papier. Uiteraard willen we u wel bedanken voor al het ingeleverde oud 

papier van de afgelopen jaren! 
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Verkeersveiligheid 

Wilt u zich tijdens het wegbrengen 

van uw kind(eren) aan de verkeers-

regels houden? We zien helaas nog 

veel mensen op de stoep parkeren, 

de verkeerde richting op rijden en 

verkeersborden negeren. Dit brengt 

gevaarlijke situaties met zich mee. 

De laatste dagen staat er wel iets 

meer handhaving, maar het is voor 

ons als school niet te doen (en ook 

niet de bedoeling) om op te moeten 

treden als verkeerspolitie en ik denk 

ook niet dat dit nodig is. Wanneer 

iedereen zich aan de verkeersregels 

houdt, kunnen de kinderen op een 

veilige manier naar school!   
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Leerlingenraad 

Binnenkort zullen we weer starten met de leerlingenraad. In de leerlingenraad 

zitten kinderen van de bovenbouw met wie ik zo nu en dan in gesprek ga over za-

ken die spelen binnen de school. Altijd reuze interessant om te horen hoe zij over 

bepaalde dingen denken. Zij zullen met hun klasgenoten delen wat er besproken is 

tijdens de leerlingenraad, zodat iedereen op de hoogte is. Ook zal ik ze vragen om 

af en toe een stukje te schrijven voor in de Buutflits.  

Honden op het schoolplein 

Wilt u uw hond niet aan de lijn of los 

op het schoolplein laten lopen?  Al-

vast bedankt!  



Peuterdans  

In het nieuwe schooljaar zijn we, in samenwerking met Kern,  gestart met Peuterdans. De bedoeling is dat peuters tussen de 

2 en 4 jaar bij ons komen dansen, bewegen en lachen! Peuterdans wordt voorlopig op de vrijdag gehouden van 9.00 uur tot 

10.00 uur (m.u.v. de schoolvakanties). Aanmelden kan via directie@debuut.unicoz.nl of KRN.LM.05@kern-kinderopvang.nl. 

Wellicht heeft u in uw omgeving peuters die dit leuk zouden vinden. Wij zouden het dat fijn vinden als u dit met ze deelt!  

We hopen op heel veel sportieve, gezellige peutermomentjes!  

   

Noodformulier, kennismakingsformulier en jaarkalender  

U heeft deze formulieren in de eerste week van ons ontvangen. Mocht u deze nog 

niet hebben teruggegeven aan de leerkracht, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? 

Beide formulieren zijn voor ons handig om snel te hebben, zodat we goed van 

start kunnen gaan dit schooljaar.  

Indien u niet in het bezit bent van de genoemde formulieren, dan kunt u dit laten 

weten aan de leerkracht van uw kind(eren). Zij zullen dan nogmaals de formulie-

ren verstrekken.  

Tevens heeft u van ons de jaarkalender ontvangen. In geval van gescheiden ou-

ders kan het handig zijn om een tweede exemplaar te hebben. Wilt u het bij de 

leerkracht aangeven als u graag nog een exemplaar wenst?  
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Trakteren 

Leerlingen mogen weer trakteren 

en dat is leuk! Wilt u wel zorgen 

voor een voorverpakte traktatie? 

De kinderen zullen niet de klassen 

rond gaan, maar in de klas wordt er 

natuurlijk wel een feestje van ge-

maakt.  
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Luizenzak en school t-shirts  

Alle leerlingen krijgen bij de start op onze school een luizenzak (bedrukt door Laura Voois van www.bylaulau.nl) en een 

school t-shirt. Voor onze nieuwste leerlingen wordt dit op dit moment geregeld.  

Indien een leerling gedurende de schoolloopbaan een nieuwe luizenzak of een nieuw t-shirt nodig heeft, dan kunnen deze 

aangeschaft worden bij de directie.  

De dag van de PM’er  

Wist u dat het vandaag de dag van de pedagogisch medewerker is? Een mooi moment om aan te geven dat we blij zijn met 

de samenwerking die er is met Kern. Om deze samenwerking te versterken, hebben we na de herfstvakantie een gezamen-

lijk studiemoment. Tijdens dit moment gaan we kijken hoe we elkaar nóg beter kunnen helpen, wat we voor elkaar kunnen 

betekenen en wat we met elkaar willen bereiken.  

 


