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Beste ouders

Agenda

Dit is alweer de laatste Buutflits voor de vakantie. In de tijd tot de vakantie staan er
nog verschillende leuke activiteiten gepland. Zo hebben we op 16 februari een curlingtoernooi en vieren we op 21 februari zowel juffen/meesters dag als carnaval.
Ook ontvangen de leerlingen hun rapport. Voor onze oudste groep leerlingen
breekt ook een spannende tijd aan: zij krijgen hun onderwijskundig rapport met
hierin hun definitieve advies.
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In de eerstvolgende Buutflits na de vakantie zal ik iets vertellen over de koffieochtenden die binnenkort georganiseerd worden. Tijdens deze ochtenden nodig ik ouders uit voor een gezellig bakkie en zullen we het hebben over zaken die op school
spelen. De koffieochtenden worden georganiseerd per twee klassen. Na de meivakantie zullen deze ochtenden nogmaals plaatsvinden.
Rest mij voor nu u nog een fijne week te wensen. Donderdag en vrijdag ben ik afwezig in verband met een directie2daagse, waarin alle directeuren van Unicoz bij elkaar komen en het gaan hebben over bestuurszaken. Ik zie u allemaal graag maandag weer.
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Carnaval
Op 21 februari vieren we in de middag carnaval. We starten deze viering met een lawaai optocht door de wijk. De kinderen
mogen van thuis iets meenemen waarmee ze lawaai kunnen maken tijdens deze optocht. Natuurlijk komt iedereen verkleed
tijdens deze dag. Wilt u er rekening mee houden dat we tijdens de optocht buiten zijn, dus dat de kinderen warm genoeg
gekleed zijn? We gaan er een mooi feestje van maken!

Juffen/meesters dag

Raamstickers en luizenzakken

Op 21 februari vieren we in de ochtend juffen/meesters
dag. Iedere leerkracht zal deze ochtend op een eigen
manier invullen. Natuurlijk zal dit wel in alle klassen op
een feestelijke manier zijn. Meer informatie over deze
ochtend ontvangt u van de leerkrachten.

Op het eerste gezicht lijken raamstickers en luizenzakken
weinig met elkaar te maken te hebben, maar op De Buut is
niets minder waar. Wist u namelijk dat Laura Voois zorgt
dat er voor iedere nieuwe leerling een bedrukte luizenzak
is en dat we sinds kort dankzij Laura prachtige raamstickers bij onze voordeuren hebben? Wij zijn daar erg blij
mee! Mocht u nou zelf op zoek zijn naar een origineel,
creatief cadeau (kinder) feestje, kijk dan eens op https://
bylaulau.nl/
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Hulpmiddelen
Onlangs stond dit artikel in het AD: https://www.ad.nl/binnenland/koptelefoon-en-wiebelkussen-lang-niet-altijd-goed-voorschoolprestaties~a9b3d978/
Wij merken op school dat steeds meer ouders hulpmiddelen aanschaffen voor hun kind(eren). Met name de koptelefoon en
het wiebelkussen verschijnen steeds meer. Deze genoemde hulpmiddelen zijn echter bedoeld om specifieke prikkels tegen
te gaan. Niet iedere leerling die drukte ervaart, krijgt een koptelefoon en niet iedere leerling die regelmatig wiebelt, heeft
een wiebelkussen nodig. Het is namelijk van belang dat kinderen leren om met deze prikkels om te gaan. Dat hoort bij de
ontwikkeling van kinderen. Door hiermee om te leren gaan, kunnen zij zich ook op latere leeftijd afsluiten voor omgevingsprikkels. Heel handig als je een examen moet maken, rijles hebt of op kantoor zit met meerdere mensen om je heen.
Er zijn echter kinderen voor wie dit echt heel lastig is. Wanneer dit opgemerkt wordt in de klas, zal de leerkracht dit met
ouders bespreken. Andersom gebeurt het ook dat ouders het aankaarten bij de leerkracht. Wanneer de leerkracht het na
zo’n gesprek inderdaad van belang vindt dat een leerling een hulpmiddel krijgt, wordt dit altijd besproken met Vivian, onze
Intern Begeleider. Er wordt dan gekeken welke problemen de leerling ervaart, welk hulpmiddel hiervoor geschikt is en op
welke momenten dit hulpmiddel ingezet moet worden. Zo zorgen we dat het hulpmiddel het juiste effect heeft. We willen
daarom ook aan u vragen om deze hulpmiddelen niet zelf aan te schaffen en het met de leerkracht te bespreken als u denkt
dat uw kind een hulpmiddel nodig heeft. Tegelijkertijd mag u van ons verwachten dat wij het hulpmiddel op de juiste manier zullen gebruiken, zodat het een optimaal effect heeft voor de leerling.

Audit gezonde school

Vernieuwde website

De Buut is een gezonde school op het gebied van sport en bewegen. Onlangs hebben wij bezoek gehad van iemand van De Gezonde School, om een audit uit te
voeren waarbij gekeken werd of wij terecht het vignet hebben. Met trots kan ik u
melden dat wij goedgekeurd zijn.

Heet u onze vernieuwde website al gezien? U vindt deze op
debuut.unicoz.nl

Nationale pannenkoekdag
Op 20 maart is het nationale pannenkoekdag. Voor alle opa’s en oma’s toveren wij de aula om tot een restaurant. De opa’s
en oma’s worden in de watten gelegd door de bediening, krijgen lekker te eten en te drinken en kunnen ondertussen geniten van live entertainment. Binnenkort hoort u hoe u de oma(‘s) en opa(‘s) van uw kind(eren) kunt inschrijven. Ook doen wij
een beroep op ouders om te helpen met het bakken van de pannenkoeken, zodat de kinderen in de klas ook kunnen genieten van een heerlijke pannenkoek.
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