
Beste ouders 

Wat had ik deze Buutflits graag willen beginnen met iets positiefs over het Coronavi-

rus, maar niets is minder waar. Helaas is de lockdown verlengd, waardoor we ook 

langer thuisonderwijs moeten bieden. Ook weten we nog niet precies tot wanneer 

dit thuisonderwijs er dan is. Laten we hopen dat hier snel duidelijkheid over is, zodat 

we ons daarop in kunnen stellen.  

Ondertussen weet ik ook niets nieuws meer om te schrijven over het thuisonderwijs. 

Waar ik eerder al in brieven en andere Buutflitsen heb geschreven dat ik ontzettend 

blij ben met uw flexibiliteit, ben ik dat uiteraard nog steeds. Waar ik eerder al schreef 

dat we de kinderen missen, doen we dat nog steeds (of alweer). Waar ik eerder 

schreef dat we het met elkaar zo goed mogelijk moeten doen, moeten we dat nu nog 

steeds. Dat het allemaal al een keer geschreven is, betekent niet dat ik niet de be-

hoefte voel om het nogmaals aan te halen. Want alle dingen die hierboven genoemd 

worden, zijn nu eenmaal aan de orde van de dag wanneer je overstapt op thuison-

derwijs. Dus bij deze wilde ik het toch nog een keer gezegd hebben.  

Mocht u in de tussentijd ergens tegenaan lopen, iets willen vragen of gewoon even 

een mededeling willen doen, schroom dan niet om ons te bellen. Met elkaar moeten 

we deze periode zo goed mogelijk doorkomen.  

Vriendelijke groet,  

Nicky Hereijgers 

Directeur basisschool De Buut  

Agenda  

Tot 8 februari geven wij onder-

wijs op afstand*  

 

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 

1-3: studiedag: leerlingen vrij 

In deze Buutflits:  

- Beste ouders 

- Kledingbak  

- Knutsel– en tekenopdracht 

- Beweegbingo  
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*  

Voor nu is er gesteld dat het on-

derwijs op afstand tot 8 februari 

zal duren. Het kan zijn dat deze 

datum vanuit de overheid veran-

dert. Uiteraard houden wij u hier-

van op de hoogte.  

Kledingbak 

Wellicht heeft u gezien dat de kledingbak op ons schoolplein in de brand heeft ge-

staan. Dit is tijdens oud en nieuw gebeurd. We hebben op 1 januari alle verbrande 

kleding weggegooid en wachten nu tot de bak omgeruild wordt. Tot die tijd kan er 

helaas geen kleding weggegooid worden.  

Knutsel– en tekenopdracht  

Wij zouden het heel leuk vinden om van de kinderen mooie knutsels of tekeningen te krijgen van hartjes. De knutsels en 

tekeningen kunnen naar school gebracht worden of er kan een foto verstuurd worden via de mail. Wij zullen al deze kunst-

werken een mooi plekje geven. Doe je mee om onze school liefdevol te versieren?  Verderop in deze Buutflits zijn wat voor-

beelden te vinden, maar jullie hebben vast inspiratie genoeg!  
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