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Beste ouders

Agenda

Langzaam komen de eerste bloemen tevoorschijn en hopen we dat de regen plaats
gaat maken voor iets meer zon. Ondertussen lijkt iedereen in de ban van het Coronavirus, maar heeft De Buut daar op dit moment gelukkig nog niet mee te maken.
Wel roept het zorgen op omtrent het opvangen van groepen bij zieke leerkrachten,
ongeacht of dit wel of niet het betreffende virus is. Meer dan ons best doen om dit
op te vangen kunnen we niet, dus laten we hopen dat het virus (of welk virus dan
ook) ons deurtje overslaat.

Deze periode: rapportgesprekken
11/3 Open dag nieuwe ouders
12/3 Koffieochtend 1/2A & B
13/3 Koffieochtend 3/4
17/3 Koffieochtend 5/6
20/3 Nationale pannenkoekdag

In deze Buutflits leest u onder andere iets over onze open dag met de oproep om
bekenden te wijzen op deze open dag. Vanzelfsprekend vinden we het altijd fijn als
u onze naam laat vallen bij ouders die op zoek zijn naar een (nieuwe) school. Wij
nemen graag de tijd om deze ouders te vertellen over onze school en ze middels
een rondleiding de sfeer te laten proeven!
Tot slot nog een momentje van trots: zowel bij het curlingtoernooi als het tennistoernooi hebben leerlingen van De Buut op een sportieve manier hun best gedaan.
We mogen trots zijn op hoe de leerlingen De Buut vertegenwoordigen. Met het
voetbal– en korfbaltoernooi in aantocht volgen er vast nog meer sportieve momenten om trots op te zijn. We houden u op de hoogte...
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Bloembollen inzameling
De bloembollen komen nu bij iedereen weer in huis. Die bloembollen zijn op een moment uitgebloeid...aarde eraf, loof eraf,
drogen en ze kunnen de grond weer in. We willen deze bloembollen graag verzamelen om te planten met (een deel van) de
leerlingen. Helpt u mee om deze bollen in te zamelen? Vanaf maandag zal hiervoor een bak klaarstaan.

Fruitdagen

Open dag

Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben wij op
school fruitdagen. Het is de bedoeling dat kinderen op
deze dagen groente of fruit meenemen. We zien steeds
meer dat kinderen met andere alternatieven van gezond komen. We willen u vragen om het tussendoortje
op dinsdag, woensdag en donderdag slechts te beperken tot groente en fruit. Dit voorkomt in de klas discussies over of iets wel of niet opgegeten mag worden.

Woensdag 11 maart hebben we een open dag voor nieuwe ouders. Deze open dag is van 9 tot 11 uur. Mocht u
mensen in uw omgeving kennen die op zoek zijn naar een
(nieuwe) school, laat ze dan gerust binnenlopen woensdag. De open dag wordt georganiseerd met alle Unicoz
scholen in Noordhove en Segwaert.
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Koffieochtenden
Zoals eerder aangekondigd, wil ik graag koffieochtenden organiseren. Tijdens deze ochtenden is er ruimte om met elkaar in
gesprek te gaan. Deze ochtenden zullen in het teken staan van een thema. Het thema van de eerste koffieochtenden is “De
driehoek school, ouders en kind: hoe kunnen we elkaar versterken”. Ook als u op het eerste gezicht denkt niets te willen of
kunnen melden over dit thema, bent u natuurlijk van harte welkom! De planning van de koffieochtenden is als volgt:
Donderdag 12-03:
Vrijdag 13-03:
Dinsdag 17-03:
Vrijdag 27-03:

ouders groep 1/2A en 1/2B
ouders groep 3/4
ouders groep 5/6
ouders groep 7/8

De koffieochtenden zijn in de aula van 08.30 uur tot 9.15 uur. Na de meivakantie zullen er wederom koffieochtenden plaatsvinden. De data hiervan vindt u in de volgende Buutflits.

Inschrijven nationale pannenkoekdag

Bijlage

Deze week ontvangt u een brief met invulstrook over de nationale pannenkoekdag. Wilt u deze uiterlijk 13 maart bij de leerkracht van uw kind inleveren? Per
gezin hoeft er maar 1 strookje ingeleverd te worden. Alvast bedankt!

In de bijlage vindt u informatie
over Pal Pasen, georganiseerd
door de Tabor.

Coronavirus

Steps e.d. in school

Vanzelfsprekend houden wij de berichtgeving
over het Coronavirus goed in de gaten. In de klassen is er verteld over hygiëneregels die in acht
moeten worden genomen en we zorgen voor papieren doekjes en genoeg zeep. Op dit moment is
er geen aanleiding om andere acties te ondernemen dan de acties die staan vermeld in de brief
die u heeft ontvangen. Wij volgen hierin het advies van de GGD.

We merken dat de school steeds meer gaat lijken op een
stalling voor steps en dergelijke. We willen vragen om de
steps zoveel mogelijk buiten vast te zetten met een slot.
Naast het stallen van de steps, zien we ook nog met regelmaat dat er in school gestept wordt. Dit is niet de bedoeling. Wilt u dit bespreken met uw kind? Ook het gebruiken
van schoenen met wieltjes is in school niet toegestaan. Alvast bedankt voor de medewerking.
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