
Beste ouders 

Wat een jaar is dit geweest. Tot maart leek er niet veel aan de hand. Er waren wel 

wat berichten over een virus, maar daar hadden wij geen last van. Dit veranderde 

echter toen Corona ook ons land bereikte. We kwamen in een hele nieuwe situatie 

terecht. Er mochten geen handen meer geschud worden, we moesten onze handen 

stuk wassen en we moesten afstand bewaren. Scholen moesten overgaan op onder-

wijs op afstand, verkouden leerkrachten en leerlingen mochten ineens niet meer op 

school komen,  diverse activiteiten konden niet doorgaan of moesten anders inge-

vuld worden en overleggen moesten zoveel mogelijk online ingevuld worden. Onder-

tussen werd (en wordt) er veel van u als ouder gevraagd. U moe(s)t thuiswerken, 

leerkracht spelen en daarnaast ongetwijfeld nog veel meer ballen omhoog houden. 

Ik wil u daarom nogmaals bedanken voor uw flexibiliteit en heb bewondering voor de 

veerkracht die ik zie.  

Natuurlijk waren er ook kritische geluiden en die mogen er ook zijn. Weet dat u met 

een kritische opmerking altijd bij me terecht kunt. Ooit las ik de quote “Bent u tevre-

den, zeg het anderen. Heeft u klachten, zeg het ons.” Ik doe dagelijks mijn best om 

het hier samen met het team zo goed mogelijk te organiseren. Uiteraard maken we 

hier soms ook weleens een foutje in. Soms zijn er ook zaken waarvan u niet ziet wat 

er zich op de achtergrond afspeelt. Door met elkaar in gesprek te blijven, zorgen we 

ervoor dat we datgene bereiken waarvoor we hier zijn: een zo optimaal mogelijke 

ontwikkeling van de leerlingen.  

Laten we daarnaast ook niet vergeten dat we dit jaar ook veel leuke dingen hebben 

gedaan. Een geweldige musical in het stadstheater, een feestelijke afsluiting van het 

schooljaar, de projectweek, diverse uitstapjes en voorstellingen en Sinterklaas zijn 

daar slechts wat voorbeelden van. Misschien nog wel mooier om te noemen is de 

groei die wij bij kinderen zien. Zowel letterlijk bij groep 3 die na de zomervakantie 

écht geen kleuters waren, als figuurlijk bij de leerlingen die weer nieuwe dingen ge-

leerd hebben. We zijn elke dag weer trots op alle leerlingen.  

Zo ziet u: het jaar 2020 laat zich niet in slechts een paar woorden omschrijven. Onge-

twijfeld ben ik nog veel dingen vergeten te benoemen. Voor nu sluit ik af met de 

wens dat 2021 u veel liefde, gezondheid en geluk mag brengen.  Een jaar waarin we 

hopelijk elkaar wat meer kunnen opzoeken, waarin er gelachen kan worden en waar-

in er veel liefdevolle herinneringen gemaakt kunnen worden. We zien elkaar volgend 

jaar!  

Vriendelijke groet,  

Nicky Hereijgers 

Directeur basisschool De Buut  

Agenda  

Tot 18 januari geven wij onder-

wijs op afstand*  

25-1: Buutpodium 

16-2: Adviesgesprekken groep 8 

17-2: Adviesgesprekken groep 8 

18-2: Eerste rapport mee  

19-2: Juffendag en carnaval 

20-2: Voorjaarsvakantie 

t/m 

28-2 
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*  

Voor nu is er gesteld dat het on-

derwijs op afstand tot 18 januari 

zal duren. Het kan zijn dat deze 

datum vanuit de overheid veran-

dert. Uiteraard houden wij u hier-

van op de hoogte.  

Bereikbaarheid kerstvakantie 

Uiteraard kunt u in de kerstvakan-

tie uw vragen mailen. Wij zullen 

deze echter pas na de kerstvakan-

tie beantwoorden. Wij hopen op 

uw begrip hiervoor.  



Van de MR 

Dinsdag 8 december hebben we weer een MR-vergadering gehad. 

De volgende punten zijn besproken: 

• Het schooldocument is door de directie en ib gemaakt en ingediend bij het bestuur van de Unicoz.  Hierover is een ge-
sprek geweest tussen de directie en het bestuur. Complimenten over het schooldocument ontvangen van het bestuur.  

• Samenstelling van de MR. Aan het eind van dit schooljaar zal een nieuwe verkiezing moeten plaatsvinden voor een 
nieuw ouder-lid binnen de MR. Misschien is dit een mooie kans voor u, om mee te denken/praten over allerlei belangrijke 
schoolzaken. Denk er maar alvast over na en wanneer u interesse heeft kunt u altijd een MR-vergadering bijwonen. 

• De corona-perikelen. Heel veel ouders hebben positief gereageerd op de beslissingen die genomen zijn betreffende het 
sluiten van de school en daarna het tijdelijk aanpassen van de schooltijden tot de kerstvakantie. Het vraagt veel van de ou-
ders en de kinderen, maar ook van de directie en de leerkrachten. Toch hebben we met zijn allen de schouders eronder 
gezet en is ook dit goed verlopen. 

• Het advies met betrekking tot het continurooster vanuit de MR is >> het voortzetten van de huidige aanpak tot de voor-
jaarsvakantie. (eind februari 2021) De directie stelt een brief op om de ouders hiervan op de hoogte te brengen. 

Schooltijden: De MR gaat een ouderpanel opzetten (digitaal via teams) om met ouders in gesprek te gaan over schooltijden. 
We willen 2 sessies opzetten met 1 MR ouder-lid en 1 MR teamlid. Maximaal 10 personen tegelijk (digitaal). De 1e sessie is 
woensdag 13 januari 2021 om 20:00 uur. De 2de sessie is maandag 18 januari 2021 om 10:00 uur. Ouders kunnen zich voor 
één van de twee data aanmelden via mr@debuut.unicoz.nl  Aanmelden moet gebeuren vóór 8 januari, zodat op 11 januari 
een uitnodiging gestuurd kan worden naar de ouders die zich aangemeld hebben. Wel graag opgeven of uw voorkeur uit-
gaat naar 13 of 18 januari. 

Volgende MR-vergadering is woensdag 10 februari 2021. Namens de MR wensen wij u alvast fijne feestdagen en een ge-

zond 2021 
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Kerstwens 

2020 was een bijzonder jaar  

Het was soms leuk maar viel ook wel tegen  

Laat 2021 het jaar worden van liefhebben,  

gezondheid en geluk 

En laten we dansen in de regen  

Namens het gehele team van de Buut wensen wij u fijne,  

liefdevolle dagen. We zien u graag volgend jaar weer!  

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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