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Beste ouders/verzorgers

Agenda

Wat was het fijn om zoveel ouders weer te mogen ontmoeten tijdens onze
boekenmarkt. Het voelde weer als vanouds. Dat gevoel krijgen we niet alleen
door de boekenmarkt, maar bijvoorbeeld ook door de ouderraad die de ingangen weer prachtig versierd hebben, klassen die op pad gaan en groepen
die samen allerlei dingen doen. We hopen dat we dit het hele jaar door mogen doen. De voorbereidingen voor de decemberfeesten zijn in ieder geval al
in volle gang. We zien echter nu de besmettingen weer oplopen, waardoor
we er soms voor kiezen om een activiteit niet door te laten gaan. In dit geval
gaat het bijvoorbeeld om het eerste trots-gesprek. We hopen dat dit slechts
eenmalig is en dat de volgende gesprekken “gewoon” kunnen doorgaan. Voor
nu blijven we vooral ook kijken naar de dingen die we wél kunnen doen.

8-11: MR vergadering
15-11 t/m 26-11: voortgangsgesprekken
3-12: sinterklaasviering
22-12: kerstdiner
23-12: kerstviering
24-12: studiedag: leerlingen vrij
25-12 t/m 9-1: kerstvakantie

Vriendelijke groet,
Nicky Hereijgers
Directeur basisschool De Buut
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Tiny Forest
Wat was het een feestje om eindelijk ons bos te kunnen planten! Wellicht heeft u
het resultaat al op het grasveld gezien. Zo niet, ga dan vooral even kijken. De bomen krijgen nu even de tijd om te groeien. We zullen de komende tijd regelmatig
een bezoekje brengen aan ons bos.

Decembermaand
December wordt vaak gezien als een drukke, maar leuke maand. Het wordt eerder donker, kaarsjes gaan aan, met een beetje geluk sneeuwt het zelfs… In diverse huishoudens wordt in december ook Sinterklaas en/of Kerst gevierd. Voor veel kinderen op De Buut is het vanzelfsprekend dat deze feestdagen (groots) gevierd worden. We weten echter ook dat er gezinnen zijn voor wie de decembermaand financieel erg moeilijk is. Wij willen deze gezinnen een decemberbox aanbieden om
deze maand iets makkelijker te maken. Mocht u zichzelf in deze situatie herkennen, dan kunt u mailen naar directie@debuut.unicoz.nl. Uiteraard wordt hier discreet mee omgegaan.
We willen de decembermaand op school gebruiken om de kinderen ook te leren dat geluk niet zit in (dure) cadeaus krijgen,
maar dat het juist fijn is om iets voor een ander te doen. Hierover volgt op een later moment meer!
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Volleybal

Klaar-overs

Op 12 oktober hebben de juffen van De Buut
meegedaan aan het Unicoz volleybaltoernooi.
Tijdens dit toernooi doen verschillende scholen
én het stafbureau van Unicoz mee met hun
team. In onze nieuwe shirts (mogelijk gemaakt
door Laura van www.bylaulau.nl) hebben we
verschillende wedstrijdjes gespeeld. We zijn net
niet met de beker naar huis gegaan, maar we
hebben ontzettend veel lol gehad met elkaar!

Vorig schooljaar heeft een ouder van school de tijd genomen om
in de ochtend als klaar-over bij de oversteekplaats te staan. We
zien, vooral wanneer het weer donker wordt, gevaarlijke situaties
ontstaan. Ook dit jaar zouden we graag weer gebruik willen maken van klaar-overs. Heeft u tijd om in de ochtend van 8.15 uur tot
8.30 uur te helpen, dan kunt u dit aangeven bij de directie. Vele
handen maken licht werk!

Peutergym
Elke vrijdagochtend wordt er van 9.00 uur tot
10.00 uur peutergym georganiseerd op De Buut.
Vindt u het leuk om met uw peuter (2 tot 4 jaar)
te komen? Dan kunt u dit aangeven bij de directie. Geef dit vooral ook door aan vaders en moeders van peuters in uw omgeving, zodat zij hier
ook van op de hoogte zijn.

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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