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Beste ouders/verzorgers

Agenda

De afgelopen weken heb ik regelmatig met plezier naar het plein gekeken. Ik
zag groepen leerlingen op een actieve manier buiten leren, er werden met
elkaar leuke spelletjes gespeeld en er werd vooral veel gelachen. Het voelt
fijn om dit soort dingen met elkaar te kunnen doen, zeker omdat we vorige
jaar ook hebben ervaren hoe het is om een leeg schoolplein te hebben. We
hopen dan ook dat de herfst het toelaat om vooral nog lekker vaak met de
groepen naar buiten te kunnen.

5-10: dag van de leerkracht
6-10: start kinderboekenweek
15-10: afsluiting kinderboekenweek
16-10: start herfstvakantie
25-10: studiedag, leerlingen vrij
26-10: plantdag Tiny Forest

Op onze school hebben we verschillende communicatiemiddelen. Twee daarvan zijn Parro en de Buutflits. Parro wordt vooral gebruikt om u op de hoogte
te houden van wat er in de klas van uw kind(eren) gebeurt. In de Buutflits
houden we u op de hoogte van een aantal ontwikkelingen binnen De Buut en
lichten we ook wat bijzondere lessen of momenten uit. Zo weet u als ouder
ook wat er speelt op school. Ik wens u dan ook veel leesplezier met deze
Buutflits!
Vriendelijke groet,
Nicky Hereijgers
Directeur basisschool De Buut
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Kamp
Deze week is groep 8 op kamp geweest. Wat een feestje was dat! Op maandag werden alle kinderen naar de kamplocatie
gebracht. Een prachtige locatie met zowel duinen, strand als bos. Groep 8 deed fanatiek mee met de spellen en er werd veel
plezier gemaakt. Op woensdag kwamen de andere collega’s langs en hebben we een steppentocht gedaan en een bosspel
gespeeld Ook voor de collega’s was het leuk om te zien hoe iedereen aan het genieten was. Donderdag werden de kinderen
door hun ouders opgehaald en gingen ze naar huis met een heleboel slaap én een heleboel mooie herinneringen. Het was
een groot succes!

Hunebedden
Groep 5 heeft tijdens de geschiedenisles geleerd over hunebedden.
Na een leuke en leerzame les gingen zij zelf aan de slag met het maken van een hunebed. Het was een beetje lastig om dit met grote
stenen te doen, dus werd er klei gebouwd. Aan het resultaat is te
zien dat de leerlingen goed hebben opgelet tijdens de les!
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Tiny Forest

Van de MR

Op dinsdag 26 oktober wordt ons Tiny Forest
geplant! Ik heb het ontwerp al mogen aanschouwen en verwacht dat we met dit Tiny Forest een
hoop uurtjes buiten kunnen doorbrengen. Daarnaast denk ik dat het een aanwinst is voor de
wijk en dat kinderen (en ouders, buurtgenoten,
enz.) veel plezier gaan beleven aan dit kleine bos.
Uiteraard zullen wij na de plantdag wat foto’s
met u delen.

Op maandag 13 september is de MR van de Buut bij elkaar gekomen. We hebben Ruben verwelkomt en de rollen die er zijn binnen de MR verdeeld.
Zo zal Astrid de rol van voorzitter op zich nemen, is de rol van eerste secretaris bemand door Vivian, de rol van tweede Secretaris
door Janne en is Ruben onze Penningsmeester. Er is besproken
welke taken er binnen de functieomschrijvingen valt en hoe en
wanneer deze worden uitgevoerd.
In de vergadering hebben we met elkaar besproken dat de start
van dit schooljaar rustig en soepel is verlopen. Alle groepen zijn
bemand en er heerst rust in de school. Mede dankzij het feit dat
er veel stagiaires in school rondlopen, kan er voorzien worden in
een stukje onderwijs op maat. Verder is de nieuwe schoolgids ter
tafel gekomen, hebben we uitgesproken hoe fijn het is dat er
weer een ouderraad is en is het lustrum dat voor de deur staat
aanbod gekomen.
Tot zover onze eerste vergadering. Mocht u vragen hebben aan de
MR van de Buut, of zou u graag het open gedeelte van de vergadering bij willen wonen, mailt u dit dan naar
mr@debuut.unicoz.nl

Start doeklas
Deze week is de doeklas weer van start gegaan.
Het eerste blok gaan de kinderen aan de slag met
“koken en bakken”. Dit doen zij onder leiding van
juf Avril van Kern. Tijdens de eerste les gingen de
kinderen met juf Avril boodschappen doen. Ze
moesten goed nadenken over welke spullen er
nodig waren. Daarna gingen ze aan de slag met
het maken van lekkere bonbons. Volgende week
staat het maken van een taart op het programma. We zijn nu al benieuwd!

Doewijs
Binnenkort start Doewijs bij ons op school. De afgelopen tijd hebben alle scholen van Unicoz de mogelijkheid gehad om leerlingen
aan te melden. Hier is flink gehoor aan gegeven. Juf Vivian en juf
Arna zullen vanaf november aan de slag gaan met deze leerlingen.
Doewijs valt onder Unicoz 10-14 onderwijs. Wilt u meer weten
over alle profielen die we onderbrengen onder Unicoz 10-14? Kijk
dan op https://www.unicoz.nl/unicoz10-14
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