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Beste ouders
Wat een bijzonder schooljaar laten we achter ons. De corona-crisis zorgde voor
onrust en onzekerheid, maar tegelijkertijd ook voor creativiteit en saamhorigheid.
We weten niet wat er na de zomervakantie nog merkbaar is van de crisis, dat zal de
tijd leren. Wel heeft de afgelopen tijd ons geleerd dat we in staat zijn om hier goed
mee om te kunnen gaan. We hebben hiervoor uw hulp erg nodig gehad en daarvoor willen wij u dan ook nogmaals hartelijk bedanken.
Gelukkig hebben we dit jaar ook een hoop andere dingen beleefd. Denk maar eens
aan de actie voor de eenzame ouderen, aan het leuke kerstfeest en aan alle nieuwe
dingen die we hebben gedaan. De trots-map en trots-gesprekken werden geïntroduceerd en hier gaan we volgend schooljaar mee verder. Het is leuk om te zien dat
de kinderen zo goed kunnen vertellen waar ze trots op zijn. Ook zijn we dit jaar gestart met een pilot Snappet en een pilot voor de Doe-klas. De Doe-klas werd een
groot succes, dus daarmee gaan we volgend jaar verder. Ook over Snappet izjn we
erg enthousiast, omdat we denken dat we hiermee nog beter aan kunnen sluiten bij
de behoefte van een leerling. Hierover leest u verderop meer. Al met al hebben we
mooie stappen gezet om een nog betere school te worden en ook hier gaan we
uiteraard volgend schooljaar mee verder.
En dan nu? Nu zijn we langzaam aan het afsluiten. Lokalen worden opgeruimd,
spullen worden verhuisd en de deur wordt voor even dichtgedaan. Via deze weg
willen we iedereen dan ook een fijne vakantie te wensen en wij hopen iedereen
uiteraard in goede gezondheid weer te zien op 31 augustus.
Vriendelijke groet,
Nicky Hereijgers
Directeur basisschool De Buut

Agenda
Deze periode: rapportgesprekken
17/7 Zomervakantie
31/8 Start nieuwe schooljaar
7/9 Eerste kampdag groep 8
10/9 Laatste kampdag groep 8
20/3 Nationale pannenkoekdag
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Studiedagen volgend schooljaar

Continurooster

Maandag 26 oktober
Vrijdag 18 december vanaf 11.30 uur
Maandag 1 maart
Vrijdag 25 juni
Vrijdag 15 juli (margedag)

Af en toe werken we op feestelijke dagen met een
continurooster. Dit zal komend schooljaar op de
volgende dagen zijn:

Tijdens een studiedag zijn de leerlingen vrij
Alle vakantie– en studiedagen zijn terug te vinden op
debuut.unicoz.nl

vrijdag 4 december
donderdag 1 april
Vrijdag 23 april
De leerlingen zijn op deze dagen om 14.00 uur vrij
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Snappet
Het afgelopen schooljaar heeft groep 8 met Snappet gewerkt. “Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.” (bron: website Snappet). In Snappet maken leerlingen opdrachten, zoals ze dat
anders in een werkboek of schrift doen. De leerkrachten van groep 8 zijn erg enthousiast over het werken met Snappet en
de kinderen ook.
De leerstof sluit beter aan op het niveau van elke leerling en ook zijn er per leerdoel oneindige opdrachten om mee te oefenen. De kinderen kunnen steeds hun streefdoel behalen en sterren verdienen. Dat werkt erg motiverend. Ook is het voor de
leerkrachten heel overzichtelijk en is goed zichtbaar welke leerlingen op welk gebied extra hulp nodig hebben. Kinderen
kunnen bijvoorbeeld rekenen een lastig vak vinden, maar wel heel sterk zijn in klokkijken. Voor elk leerdoel wordt het niveau bepaald en worden de opdrachten aangepast aan het niveau per leerling. Tijdens een les werkt de hele klas aan hetzelfde leerdoel, maar het niveau van de opdrachten zijn voor elke leerling aangepast aan hun niveau.
Komend schooljaar gaan wij met Snappet werken in groep 4 t/m 8. De vakken die wij via Snappet gaan aanbieden zijn: taal,
rekenen en spelling. We werken nog steeds via onze methoden ‘Wereld in getallen’ en ‘Taal Actief’. Wij hebben in groep 8
gezien dat de kinderen mooie resultaten hebben behaald met de vakken die zij in Snappet aangeboden kregen. Wij zijn ervan overtuigd dat Snappet een mooie toevoeging is aan ons huidige onderwijs!

Musical groep 8

Steps e.d. in school

Toen bekend werd dat de musical niet op onze eigen school kon plaatsvinden,
hebben we met elkaar meteen nagedacht over oplossingen. Er werd een plan a,
plan b, plan c en zelfs een plan d bedacht. Er was namelijk maar één prioriteit:
groep 8 een waardig afscheid geven. Al snel kregen we te horen dat het Stadstheater een serieuze optie was. Dit vroeg wel wat van de leerkrachten, want alleen 3
juli was nog beschikbaar en dit was eerder dan gepland. De leerkrachten en leerlingen hebben dan ook ontzettend hard gewerkt om de musical tot een succes te
maken en dit is absoluut gelukt. Wat hebben we op 3 juli genoten van de zang–,
dans– en acteerkunsten van groep 8. Op het grote podium, met professioneel licht
en geluid en een prachtig decor werd het een ervaring om nooit te vergeten. Via
deze weg daarom dus ook een groot compliment voor een ieder die de musical tot
een succes heeft gemaakt. Het was een feestje zoals groep 8 dit verdiende!

Met de ingang van het nieuwe
schooljaar willen wij geen steps en
andere wieltjes meer in school. De
steps kunnen gestald worden bij de
fietsenstalling. Bedankt voor de medewerking!
Parro
De parro-app is bezig met een update. Hierdoor ontvangt u wellicht niet
alle berichten. Na de vakantie zou dit
verholpen moeten zijn.

Zomerfeest
De Buut staat bekend om het traditionele zomerfeest. Helaas kon dit zomerfeest niet doorgaan, maar we wilden wel een
mooie afsluiting met de leerlingen hebben. Dit resulteerde in een dag met een stormbaan, een springkussen, muziek– en
dansworkhops, lekkere ijsjes en een hoop gezelligheid. Ondanks dat het weer niet helemaal meezat, werd het een fantastische dag!
Ondanks het grote succes willen we volgend schooljaar, wanneer alles dit toelaat, weer terug naar het oorspronkelijke zomerfeest. Het was erg gezellig, maar tijdens het traditionele zomerfeest hebben we ook een mooi moment om met ouders
het jaar af te sluiten. Dit hebben we wel gemist. We hopen dan ook dat niets ons in de weg staat om volgend schooljaar
weer samen met u te kunnen genieten van het zomerfeest!
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Peuterdans
In het nieuwe schooljaar starten we, in samenwerking met Kern, 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!

Formatie

Trakteren

U heeft een brief over de formatie ontvangen. Voor de zekerheid vindt u hieronder nogmaals de verdeling van de leerkrachten over de groepen:

Tenzij anders voorgeschreven door
het RIVM, mag er na de zomervakantie weer getrakteerd worden wanneer een leerling jarig is. We vragen
u wel dit slechts te beperken tot
voorverpakte traktaties. Mocht uw
kind in ze zomervakantie jarig zijn,
wilt u dan met de nieuwe leerkrachten afspreken over een geschikte
datum? Zo voorkomen we dat veel
kinderen tegelijk trakteren.

Groep 1/2: Juf Melissa (ma, di, do, vr) en juf Thea (wo)
Groep 3: Juf Rianne (ma t/m do) en juf Thea (vr)
Groep 4/5: Juf Anita (ma t/m wo) en juf Natasja (wo t/m vr)
Groep 6: Juf Astrid (ma, di, wo, vr) en juf Thea (do)
Groep 7: Juf Claudia (ma en di) en juf Martine (wo t/m vr)
Groep 8: Juf Renée (ma en di) en juf Kirsten (wo t/m vr)

Na de vakantie
Op dit moment is niet te voorspellen hoe één en ander er na de vakantie uit zal zien m.b.t. het corona-virus. U ontvangt van
mij in de laatste week van de vakantie hierover een brief met de belangrijkste informatie.
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