
Beste ouders 

Afgelopen woensdag was de boekenmarkt een groot succes. Er zijn veel boeken 

verkocht, maar bovenal was het heel leuk om te zien hoeveel ouders, grootouders 

en kinderen er aanwezig waren. We hebben nu alvast voor volgend jaar afgespro-

ken dat de boekenmarkt er dan weer zal zijn. Dan hebben we rond de kinderboe-

kenweek een boekenmarkt waar de kinderen hun boeken mogen verkopen en rond 

februari een boekenmarkt met allemaal nieuwe boeken. Wij zien deze boekenmark-

ten als een mooie kans om kinderen enthousiast te maken voor het (voor)lezen én 

als een fijne traditie voor onze school.  

Donderdag en vrijdag zijn wij gesloten in verband met de staking. Waar we in de 

media soms afgeschilderd worden als rupsjes nooit genoeg, kwam er van de week 

weer in het nieuws dat het voorspelde tekort aan onderwijspersoneel nog groter is 

geworden. Er is dus momenteel echt een probleem in onderwijsland. Heb ik de op-

lossing? Zeker niet! Gaat de staking iets opleveren? Ik weet het niet. Wat ik wel 

weet is dat wij, tot er ergens iets verandert, maar één ding kunnen doen en dat is 

elke dag weer het beste uit onze leerlingen halen, zorgen dat ze het fijn hebben en 

genieten van het vak. Want een prachtig vak, dat is het!  
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Rapporten 

Op dit moment wordt er door de leerkrachten gewerkt aan de rapporten. Tijdens deze momenten worden de cijfers in het 

ouderportaal onzichtbaar. Nadat de rapporten zijn meegegeven, kunt u de cijfers weer zien in het rapport. De rapporten 

worden op 21 februari meegegeven. Mocht u het rapport van uw kind(eren) nog thuis hebben, wilt u dit dan meegeven 

naar school?  

Mad science  

De voorstelling van Mad science was een groot succes. 

De kinderen vonden het heel leuk om naar te kijken. U 

heeft nog tot morgen om uw kind(eren) aan te melden 

voor de naschoolse cursus. Bij 15 deelnemers zal de 

cursus doorgaan. De naschoolse cursus vindt plaats op 

de maandagen en wordt op school gegeven.  

Polderloop  

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 inschrij-

ving.  

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 



Overblijf 

Op De Buut hebben leerlingen de mogelijkheid om over te blijven. We merken dat met name de leerlingen in hogere groe-

pen de overblijf niet altijd fijn vinden. Ze moeten zich aan bepaalde regels houden en kunnen slechts in beperkte mate kie-

zen wat ze willen doen. De overblijfmedewerkers willen het voor ieder kind zo prettig mogelijk maken, maar kunnen niet 

ingaan op de behoeftes van iedere individuele leerling.  Zeker gezien de grootte van de groep overblijvers is dit onhaalbaar, 

hoe erg ze hun best ook doen. Daarnaast is het voor kinderen in de hoogste groepen ook belangrijk om, waar mogelijk, te 

werken aan hun zelfstandigheid. Zij gaan tenslotte al snel naar de middelbare school en zullen dan hoogstwaarschijnlijk ook 

op bepaalde momenten alleen thuis zijn. Natuurlijk begrijpen wij ook dat dit voor ouders erg spannend kan zijn en we den-

ken graag mee over hoe we dit minder spannend kunnen maken.  

Wat ook opvalt tijdens de overblijf is hoe brutaal de kinderen soms zijn tegen de medewerkers. De overblijf hanteert zoveel 

mogelijk dezelfde regels als school. Zo maken zij bijvoorbeeld ook gebruik van het groene stoeltje. Daarnaast laat de over-

blijf zich regelmatig scholen om het nóg beter te kunnen doen. Wij vinden een grote mond en niet luisteren dan ook onac-

ceptabel en hopen dat we hierin samen met u als ouder kunnen optrekken om dit gedrag tegen te gaan. Wij spreken kin-

deren op hun gedrag aan wanneer wij zoiets zien gebeuren. Wellicht kunt u dit met uw kind(eren) ook thuis bespreken. Zo 

maken we het overblijven voor de kinderen én overblijfmedewerkers nog fijner.   

Petitie verkeersveiligheid Lijnbaan 

Sander Stad, een vader van één van onze leerlingen, is een petitie gestart tegen de 

verkeerssituatie op de Lijnbaan. U heeft ongetwijfeld gemerkt dat de verkeerssitu-

atie is aangepast. Wij zien als school echter dat dit weinig effect heeft. Mocht u de 

petitie willen ondertekenen, dan kan dit via https://petities.nl/petitions/maak-de-

lijnbaan-veilig     
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In de bijlage 

In de bijlage vindt u de cultuur-

flits voor de voorjaarsvakantie. 

Hierin staan allerlei leuke acti-

viteiten voor kinderen. Zeker 

het bekijken waard!  

Save the date!  

Op 20 maart is het nationale pannenkoekdag. Wij willen deze dag combineren met het tegengaan van eenzaamheid bij ou-

deren. Tijdens kerst hebben we dit bij ouderen op locatie gedaan, maar nu willen we een activiteit op school organiseren 

voor de opa’s en oma’s van onze eigen leerlingen. Meer informatie hierover volgt nog, maar misschien kunt u alvast de    

opa(‘s) en/of oma(’s) van uw kind(eren) laten weten dat we op 20 maart iets van plan zijn. Het zou leuk zijn om veel opa’s 

en oma’s te mogen ontmoeten!    

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 
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