
Beste ouders/verzorgers  

De laatste Buutflits van dit kalenderjaar. Ik had gehoopt dat ik kon schrijven 

over hoe er op dit moment in alle lokalen flink werd opgeruimd, gezellig een 

film werd gekeken of lekker samen een spelletje werd gespeeld. Helaas is de 

realiteit dat we, ook dit jaar weer, het kalenderjaar anders moeten afsluiten 

dan gewenst. Gelukkig wisten we het dit jaar iets eerder, waardoor diverse 

kerstactiviteiten toch gewoon door konden gaan. Zo hebben we van het 

kerstdiner een kerstontbijt gemaakt, konden we toch meedoen met de foute 

kersttruien dag en hebben we nog diverse acties voor het goede doel kunnen 

doen. Hierover leest u verderop meer.  

Ondanks dit alles, blik ik terug op een fijne eerste periode. Er is in de klassen 

ontzettend hard gewerkt en veel plezier gemaakt. We hebben een korte peri-

ode kunnen ervaren hoe fijn het was zonder maatregelen. De boekenmarkt is 

hier een prachtig voorbeeld van. Eventjes voelde het weer als vanouds, zeker 

omdat we werden ondersteund door de vernieuwde ouderraad. We hebben 

genoten van diverse bijzondere (gast)lessen, ons Tiny Forest is gepland, 

Doewijs is van start gegaan, de teamkamer heeft een make-over gekregen, er 

zijn diverse boeiende studiemomenten geweest voor het team, we hebben 

meegedaan aan het volleybaltoernooi, er is een voorleeskampioen gekozen in 

groep 7 en 8… En zo kunnen we nog even doorgaan. Wat een mooie dingen 

zijn er gebeurd!  

Tegelijkertijd wil ik in deze lastige tijd ook stilstaan bij iedereen die het moei-

lijk heeft (gehad). Voor al deze mensen deel in onderstaand gedichtje:  

Als alles grauw en duister lijkt 

Blijf dan zoeken naar het licht  

Het is er, voor wie heel goed kijkt  

Soms juist alleen met ogen dicht  

(Martin Gijzemijter)  

Laten we er met elkaar een goed 2022 van maken!  

Vriendelijke groet,  

Nicky Hereijgers 

Directeur basisschool De Buut  

 

Agenda  

9-1: einde kerstvakantie 

10-1: eerste schooldag van het jaar  

17-1: trotsmiddag (indien mogelijk)  

26-1: start nationale voorleesdagen 

4-2: Buutpodium  

 

In deze Buutflits:  

- Beste ouders 

- Thuisonderwijs  

- Kleedjesmarkt 

- Sinterklaas  

- Kerstacties  

- Fijne feestdagen!  
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Thuisonderwijs 

Er gaan geluiden dat het onderwijs ook 

na de kerstvakantie gesloten zal zijn. Dit 

is echter nog helemaal niet concreet. 

Voor nu staat er nog steeds dat het on-

derwijs gewoon weer open zal gaan op 

10 januari. Indien we toch te horen krij-

gen dat de deuren gesloten blijven, zal ik 

u via de mail op de hoogte houden van 

de consequenties hiervan. We blijven 

echter duimen dat het niet nodig zal zijn 

om deze mail te sturen.  

  

 

Kleedjesmarkt 

Op 21 januari stond de kleedjesmarkt gepland. Gezien de huidige maatregelen is de verwachting dat deze niet door kan 

gaan. Zodra de maatregelen het toelaten, zullen we een nieuwe datum prikken.  



Sinterklaas 

We vierden het anders dan gepland, maar on-

danks dat hebben de kinderen toch een fantasti-

sche dag gehad. Door middel van Teams konden 

alle zieke kinderen ook in gesprek met Sinter-

klaas en voelde het alsof ze er gewoon bij waren. 

In alle klassen werden daarnaast hele leuke acti-

viteiten gedaan, de surprises werden uitgepakt, 

er waren cadeautjes en er werd veel gelachen. Al 

met al een topdag! 
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Kerstacties 

Tijdens de kerst zijn er diverse acties geweest voor het goede 

doel. Zo hebben we kaarten geschreven voor het nationale oude-

renfonds en eten opgehaald voor stichting “iedereen een maal-

tijd”. Door deel te nemen aan deze acties willen we kinderen be-

wust maken van dingen die in de maatschappij spelen, zoals een-

zaamheid en armoede.  

Naast deze kerstacties 

hebben de kinderen ook 

allemaal een wens mogen 

doen voor een ander. Deze 

wensen zijn in de wens-

boom gehangen. Samen 

met de ouderraad gaan we 

kijken welke wensen we in 

vervulling kunnen laten 

gaan.  

 

  

 

Fijne feestdagen 

Het team van De Buut wenst u fijne feestdagen en een gelukkig, 

gezond en geweldig 2022!  

 

 

 

 


