
Beste ouders 

Uiteraard volgen wij het nieuws over Corona op de voet, zodat we hierop kunnen 

anticiperen. Vooralsnog zijn we vooral erg blij dat de basisscholen gewoon open 

kunnen blijven en dat wij dagelijks onze leerlingen mogen ontvangen. Met behulp 

van de beslisboom maken we de juiste keuzes over of leerlingen wel of niet naar 

school mogen en we merken dat u als ouder hier ook serieus mee omgaat. Bedankt 

hiervoor!  

Deze week is de kinderboekenweek van start gegaan. Dit jaar combineren we dit 

met ons project, omdat het thema zich hier mooi voor leent. In een normale situa-

tie hadden we het project afgesloten met een kijkavond. Helaas is dit nu niet het 

geval. U leest hierover meer in deze Buutflits.  

Rest mij nog u alvast een fijn, hopelijk iets droger weekend te wensen!   

Vriendelijke groet,  

Nicky Hereijgers 

Directeur basisschool De Buut  

Agenda  

5-10: Dag van de leerkracht  

17-10: Start herfstvakantie 

25-10: Einde herfstvakantie 

26-10: Studiedag: leerlingen vrij 

28-10: Schoolfotograaf 

10-11: TROTS-map mee naar huis 

 

In deze Buutflits:  

- Beste ouders 

- Kleding leerlingen 

- TROTS-gesprekken  

- Registratie  

- Afsluiting project   

- School Maatschappelijk Werk  

- Activiteiten 

- Wist u dat... 
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Afsluiting project  

Normaal organiseren we een kijkavond om het project af te sluiten. Dit jaar kiezen 

we ervoor om dit niet te doen. Toch vinden we het leuk en belangrijk dat u inzicht 

heeft in wat wij tijdens het project doen. We zullen op Parro het één en ander de-

len. Tevens zullen we op de ramen van het kleuterlokaal muurkranten maken. Als u 

langs deze ramen loopt, krijgt u een beeld van wat er in de klassen gebeurt. Deze 

muurkranten zullen er rond 15 oktober hangen. Om iedereen te kans te geven om 

ze te bekijken, laten we ze ook na de herfstvakantie nog hangen. Wilt u bij het bekij-

ken van de muurposters zelf letten op de anderhalve meter afstand van elkaar?  

Kleding leerlingen  

Wij doen ons best om op school goed te ventileren. Dit betekent dat de ramen bijna 

de hele dag openstaan. Tijdens de warme dagen was dit geen enkel probleem, maar 

het kan nu best fris zijn in de klassen. Het is daarom fijn als de kinderen warm ge-

kleed zijn of meerdere laagjes aantrekken, zodat zij het niet te koud hebben. Alvast 

bedankt voor de medewerking!  

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 

TROTS-gesprekken  

Net als vorig jaar hebben we dit 

jaar onze TROTS-gesprekken ge-

pland. Tijdens deze gesprekken 

mogen leerlingen hun TROTS-map 

in de klas aan hun ouders laten 

zien.  

Vanwege de Corona maatregelen 

hebben we besloten om het eer-

ste TROTS-gesprek niet door te 

laten gaan. In plaats hiervan zul-

len de leerlingen hun TROTS-map 

op 10 november mee naar huis 

krijgen.  

 

Registratie i.v.m. Corona 

Wij vragen alle bezoekers die de school betreden (ouders, externen, enz.) om zich te registreren. Dit kan bij de balie. Tevens 

vragen wij u alleen op afspraak of in overleg met een teamlid de school te betreden.  



School Maatschappelijk Werk  

Mijn naam is Mascha Hooymans en ben sinds januari 2018 werkzaam op De Buut als school maatschappelijk werker (SMW-

er). Ik ben iedere maandagochtend op school aanwezig. Naast telefonisch contact kunt u natuurlijk altijd even bij mij langs 

lopen. 

Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met uw kind, kunt u hier natuurlijk zelf met uw kind over praten. U kunt stimu-

leren dat uw kind op school contact zoekt met iemand om de problemen te bespreken. Dit kan de leerkracht of de intern 

begeleider zijn. De intern begeleider kan een leerling aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk. Een gesprek met een 

schoolmaatschappelijk werker kan goed helpen om vragen helder te krijgen. Zo kan uw kind in elk geval ook op school on-

dersteuning krijgen bij zijn of haar vraag.  

 

Wat bieden wij? 

SMW Haaglanden, onderdeel van Jeugdformaat, biedt schoolmaatschappelijk werk (SMW) in de regio Haaglanden. Het doel 

is om kinderen en jongeren te begeleiden, ondersteunen en eventueel te verwijzen, aansluitend bij de hulpvraag. Samen 

met u, school en de leerling bepalen wij welke vorm van hulp het best past. Samenwerken en het bieden van passende zorg, 

vormen de basis van onze inzet. 

 

Werkwijze 

Als schoolmaatschappelijk werker maak ik deel uit van het zorgteam van De Buut. Ik ondersteun uw kind bij problemen op 

emotioneel of sociaal gebied. Ik neem daarvoor eerst altijd contact met u op. Ook kunt u zelf een gesprek aanvragen om 

advies en informatie in te winnen. De hulp is kortdurend (ongeveer vijf gesprekken) en kan bestaan uit: 

Individuele begeleiding van het kind 

Ondersteuning aan de ouders  

Indien nodig een verwijzing naar een andere organisatie 

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op. 

 

Mascha Hooymans 

Tel nr. 06-46179201        

e: m.hooymans@schoolformaat.nl 
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Wist u dat…  

...het aanstaande maandag de dag 

van de leerkracht is? Daarom wil ik 

in deze Buutflits nogmaals mijn grote 

waardering uitspreken voor alle 

teamleden van De Buut. Bedankt 

voor jullie geweldige inzet!   

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 

Activiteiten  

Om ons onderwijs te verrijken worden er soms extra activiteiten georganiseerd. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een toneelvoorstelling, een gastles of een leuke les-

kist. We kiezen er bewust voor om ook nu in de Corona tijd de activiteiten door te 

laten gaan. Dit doen wij uiteraard alleen als wij ons hierbij aan alle maatregelen 

kunnen houden.  

mailto:m.hooymans@schoolformaat.nl

