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Beste ouders/verzorgers
Wat is het heerlijk dat we weer begonnen zijn! We vinden het fijn om alle kinderen
weer in de klas te hebben. Uiteraard zijn er nog diverse corona maatregelen waar
we ons aan moeten houden, maar we zien in school dat kinderen en teamleden dit
al helemaal gewend zijn. In de klassen wordt al hard gewerkt en er is aandacht voor
de groepsvorming en de omgang met elkaar.
Een nieuw jaar biedt altijd weer nieuwe kansen en mogelijkheden. Zo zijn we bijvoorbeeld heel blij dat we dit jaar weer een nieuwe ouderraad hebben om samen
leuke activiteiten mee te organiseren, waaronder de lustrumweek. Ook zijn we dit
jaar gestart met nieuwe schooltijden. We zien dat de pauzes rustig verlopen en dat
er na de lunch weer snel gestart wordt met de lessen. Er heerst rust binnen de
groepen en in het gebouw en dat is natuurlijk voor alle kinderen goed. Al met al
hebben we er zin in om er ook dit jaar weer een leerzaam, gezellig en boeiend
schooljaar van te maken!
Vriendelijke groet,
Nicky Hereijgers
Directeur basisschool De Buut

Agenda
13-9: start kennismakingsgesprekken
13-9: MR
16-9: voorstelling groep 3
27-9: groep 8 op kamp
30-9: groep 8 terug van kamp
1-10: groep 8 vrij
6-10: start kinderboekenweek
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Formulieren toestemming en overblijf
Wilt u zorgen dat de brieven over privacy en de overblijf bij de groepsleerkracht(en) terechtkomen? We missen nu nog flink
wat formulieren. De formulieren zijn erg belangrijk voor onze administratie!

Administratie
Er is de afgelopen maanden het één en ander veranderd in de bezetting van onze administratie. Marga Bemener is al jaren
werkzaam op onze school. Voor de vakantie heeft Marga aangegeven een andere werkplek binnen Unicoz gevonden te hebben. Wij wensen Marga uiteraard veel succes!
Sinds februari 2021 hadden we ook een vrijwillige administratief medewerker, namelijk Marijke Francken. Marijke was al
jaren ook vrijwilliger op een andere basisschool van Unicoz en wilde ook wat uurtjes op De Buut komen helpen. Helaas kregen we vlak voor de vakantie te horen dat Marijke ongeneeslijk ziek was en is zij op 6 augustus overleden. Er heeft een
mooie uitvaart plaatsgevonden en wat overblijft zijn de mooie herinneringen.
Het is lastig om op een basisschool geen administratief medewerker te hebben. Gelukkig hebben we een nieuwe medewerker gevonden, namelijk Sandra. Zij zal per 22 september starten op De Buut. Wij zijn blij dat Sandra ons team komt versterken!
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Tiny Forest

Tijdelijke uitbreiding directie

Eerder vertelden we u al over ons Tiny Forest.
Afgelopen week is de leerlingenraad bij elkaar
gekomen om na te denken over een ontwerp
voor dit bos. Er werden hele leuke ideeën geopperd, al was helaas niet alles realiseerbaar. Zo
leek een kabelbaan erg leuk, maar dat is qua kosten niet haalbaar. Toch zijn veel ideeën meegenomen naar hovenier. Hij maakt met behulp van
alle input een mooi ontwerp. Op 26 oktober
wordt ons Tiny Forest geplant. Uiteraard doen
we dit met school, onder schooltijd. We hopen
veel uurtjes in ons bos te kunnen doorbrengen!

Vanaf deze week zal Iris Dijkema tot de kerstvakantie op de
woensdag de directie komen versterken. Iris is werkzaam op De
Oranjerie en ze vindt het leuk om ook andere scholen van Unicoz
te leren kennen. Samen gaan we er een mooie periode van maken!

‘t Span organiseert leuke activiteiten voor kinderen
In wijkgebouw ‘t Span wordt elke week op de woensdag een leuke, creatieve activiteit georganiseerd. Deze activiteit duurt van
13.00 uur tot 15.00 uur en is geschikt voor kinderen in de leeftijd
van 6 t/m 12 jaar. Vindt uw kind het leuk om creatief bezig te zijn?
Dan is dit zeker een aanrader! ‘T Span bevindt zich vlak naast het
winkelcentrum.

Aanmelden broertjes en zusjes
Er wordt mij regelmatig gevraagd wanneer men jongere broertjes of zusjes in moet schrijven. Het is voor ons prettig
om al vroegtijdig een beeld te hebben van toekomstige leerlingen. Inschrijven kan op elk moment voor de vierde verjaardag van uw kind. Wij adviseren om dit tussen de tweede en derde verjaardag te doen. Vanzelfsprekend is het altijd
mogelijk om eerst met elkaar in gesprek te gaan. De inschrijfformulieren zijn te vinden bij de directie.
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