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Beste ouders

Agenda

We zijn het nieuwe jaar fris begonnen. Het is fijn dat het na de drukte van december weer wat rustiger is. Ondertussen zijn we in de klassen bezig met de citotoetsen
en worden de rapporten gemaakt. Als school zitten we ook niet stil. Zo is onlangs de
nieuwe website gelanceerd, hebben we een lunch gehad met Kern om de samenwerking nieuw leven in te blazen en komen er diverse evenementen aan. Woensdag hebben we de boekenmarkt en op 9 februari is de polderloop. We hopen tijdens deze evenementen veel (toekomstige) ouders en (toekomstige) kinderen te
mogen ontmoeten.

20-1
22-1
30-1
31-1

Mad science show
Boekenmarkt
Mogelijke staking
Mogelijke staking

Wat hetzelfde is gebleven, is het tekort aan leerkrachten. Eerder heb ik al aangegeven dat het lastig is om vervangers te vinden. Gelukkig lukt het ons vaak om het
toch op een bepaalde manier op te lossen. Dit betekent echter niet dat dit in de
toekomst ook altijd zal lukken. Mocht u een onderwijsbevoegdheid hebben en in
geval van nood kunnen invallen of iemand kennen die dat zou willen, dan hoor ik
dit graag. Het lerarentekort is ook een reden dat er mogelijk 30 en 31 januari gestaakt wordt. Hierover ontvangt u binnenkort bericht.
Rest mij nog u alvast een goed weekend te wensen!
Nicky Hereijgers
Directeur

Boekenmarkt
Op woensdag 22 januari wordt er in de aula van onze school een boekenmarkt georganiseerd. Tijdens deze boekenmarkt
worden kinderboeken verkocht. De boekenmarkt is van 11.00-13.30 uur. Nodig gerust uw buren, familie of kennissen uit om
ook mee te komen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Mad science

Polderloop

Aanstaande maandag wordt er voor de groepen 3 t/m 8
een voorstelling gegeven door Mad science. Het doel
van Mad science is om kinderen op een leuke, uitdagende manier kennis te laten maken met wetenschap
en techniek. De leerlingen ontvangen na de voorstelling
een inschrijfformulier voor naschoolse lessen van Mad
science.

Op 9 februari is de polderloop. Met De Buut willen we hier
ook weer aanwezig zijn. Aanmelden kan bij de inschrijflijst
die hangt bij groep 3/4 en de kosten zijn €3,- per inschrijving.

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

