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Beste ouders/verzorgers,

Agenda

We kunnen met elkaar stellen dat de start na de kerstvakantie anders was
dan dat we hoopten. Door de vele besmettingen onder leerlingen hebben we
alle klassen op een zeker moment naar huis moeten sturen. Daarnaast heeft
het virus ook de leerkrachten niet overgeslagen, waardoor we met nieuwe
uitdagingen zaten. Nu de quarantaineregels veranderd zijn, hoeven we voorlopig nog geen groepen naar huis te sturen. Het volgende probleem is echter
dat soms bijna de helft van de leerlingen thuis zit. De afgelopen weken heb ik
(nogmaals) gezien hoe het team zich in allerlei bochten wringt om het onderwijs toch zo goed mogelijk te organiseren. Dat is een compliment waard!
Daarnaast heb ik wederom gemerkt dat de ouders/verzorgers van De Buut
begripvol en flexibel waren en alles thuis hebben opgepakt, ondanks dat dit
ongetwijfeld echt niet altijd makkelijk was. Ook dit is een compliment waard!
We hebben het met elkaar toch maar mooi weer geflikt. Het zou fijn zijn als
de komende tijd iedereen in goede gezondheid op school kunnen verwachten, zodat de kinderen weer lekker met al hun klasgenoten aan de slag kunnen.

11-2: studiedag —> leerlingen vrij
18-2: adviesgesprekken groep 8
24-2: eerste rapport mee
25-2: juffendag en carnaval
26-2 t/m 6-3: voorjaarsvakantie
7-3 t/m 18-3: rapportgesprekken

Nu gaan we ons opmaken voor de laatste weken tot aan de voorjaarsvakantie. De leerkrachten zijn al bezig met de rapporten en de voorbereidingen van
carnaval en juffendag zijn ook al in volle gang. We gaan er fijne weken van
maken!
Vriendelijke groet,
Nicky Hereijgers
Directeur basisschool De Buut

Unicoz Innovatieprijs
Om de twee jaar wordt de Unicoz Innovatieprijs uitgereikt. Met deze prijs
worden initiatieven van scholen en/of werkgroepen gestimuleerd. We zijn
ontzettend trots dat Doewijs, samen met nog 4 andere projecten, genomineerd is voor deze prijs. Doewijs is een innitiatief van de werkgroep Unicoz 10
-14. Aangezien De Buut al een Doeklas had, was de keuze snel gemaakt om
Doewijs op De Buut plaats te laten vinden. Er is een programma ontwikkeld
gericht op praktisch leren en mindset. Elke dinsdag ontvangen wij 16 leerlingen van diverse Unicoz scholen om hiermee aan de slag te gaan. We zien
dat dit voor deze kinderen het verschil maakt en juist daarom zijn we trots op
deze nominatie. Tijdens de Unicoz Onderwijsdag krijgen we te horen of we
daadwerkelijk in de prijzen zijn gevallen!
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Unicoz Onderwijsdag
Vrijdag 11 februari zijn alle leerlingen vrij.
Heel Unicoz heeft dan een studiedag.
Tijdens deze Unicoz Onderwijsdag, waar
Diederik Jekel de dagvoorzitter is, zullen
we met elkaar kijken naar het nieuwe
strategisch perspectief. Ook zal Eric van ‘t
Zelfde vertellen hoe leerkrachten het
verschil kunnen maken en wordt er op
verschillende manieren stilgestaan bij
waar we voor staan als organisatie. De
afsluiting van de dag wordt verzorgd
door Johan Goossens. Gedurende de
onderwijsdag zullen alle medewerkers
van Unicoz op een interactieve manier
betrokken worden bij de organisatie,
want samen zijn wij Unicoz!
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Van de logopedist

Kerstwensen

Beste ouders,

Samen met de OR hebben we gekeken naar alle kerstwensen
die de kinderen verzonnen hadden voor een ander. Het was
lastig kiezen, omdat we het liefst alles uit willen laten komen.
Toch hebben we een selectie gemaakt. De komende tijd gebruiken we om zo nu en dan een wens in vervulling te laten
gaan. We houden u hiervan op de hoogte!

Mogelijk heeft u via de leerkracht al iets gehoord
over logopedie op school. Mijn naam is Robin Kleijweg, logopedist. Ik houd mij onder andere bezig
met de taal- en spraakontwikkeling van kinderen.
Als u uw kind wilt aanmelden voor logopedie, dan
kunt u contact opnemen met de administratie van
Spreekvaart of de IB-er. De administratie van
spreekvaart is te bereiken via: 0186-680176 of info@spreekvaart.nl. Vervolgens zal u gevraagd worden om een verwijzing te halen bij uw huisarts en
zult u uitgenodigd worden voor een intakegesprek.
Hopelijk tot ziens!
Robin Kleijweg
Logopedist

Van de MR
Maandag 17 januari is de Mr van de Buut online bij elkaar geweest. In deze vergadering heeft Nicky ons meegenomen in
de coronaperikelen, door de hoge besmettingsgraad zijn er helaas een aantal groepen genoodzaakt vanuit huis te werken. Gelukkig wordt dit goed opgepakt door ouders en staat het team klaar met een lesplan voor thuis.
Daarnaast is de jaarlijkse tevredenheidspeiling besproken. Het doet ons goed te zien dat de kinderen van de Buut erg
tevreden zijn over de school, de lesstof en het leerklimaat. Ook in de ouderpeiling zien wij dat de tevredenheid groeit.
Afgelopen jaar was er een ouderresponse van 60%, wij hopen dit jaar minimaal een respons van 70% te behalen en de
stijgende lijn door te kunnen trekken.
Wat ook ter tafel kwam is de nominatie van Doewijs de Buut. Doewijs is voor leerlingen uit groep 7 en 8, die graag leren
door creatief en praktisch aan de slag te zijn. Hier is in de gewone basisgroep niet altijd tijd of ruimte voor. Doewijs is er
voor alle denk- en werkniveaus. Doewijs is dit jaar van start gegaan en nu dus genomineerd voor de innovatieprijs van
Unicoz. Wij zijn hier enorm trots op en zullen duimen dat Doewijs de eerste prijs binnen weet te halen.
Verder willen wij Lauryn Voogd, de nieuwe kleuterjuf, namens de MR welkom heten en wij wensen haar een heel fijne
tijd op De Buut.
Onze volgende vergadering staat gepland op 21 maart.
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