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Beste ouders
Inmiddels is al een heel jaar Corona voorbij. Iedereen heeft hier zijn eigen gedachtes
over en zijn eigen gevoelens bij. Feit is wel dat het afgelopen jaar behoorlijk wat
heeft gevraagd van een ieder. Gelukkig zien we dat de kinderen zich over het algemeen vrij makkelijk aanpassen, maar toch hebben we extra aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen. Even een extra praatje, een leuke activiteit tussendoor
of een spontaan groepsgesprek voeren naar aanleiding van een vraag of opmerking
van een leerling. Het lijkt zo normaal, maar juist nu is dit extra belangrijk. Tegelijkertijd zijn een hoop dingen ook “gewoon” hetzelfde. Zo hebben de leerlingen van
groep 8 allemaal hun advies gekregen en zijn ze nagenoeg allemaal ingeschreven op
een nieuwe school. Lieve kanjers van groep 8, we zijn trots op jullie! Alle andere leerlingen hebben hun rapport gekregen en ook op deze leerlingen zijn we hartstikke
trots!
Nu is het tijd om rustig richting de lente te gaan. We zien de bloemen alweer langzaam tot bloei komen, het zonnetje laat zich wat vaker zien en de dagen lijken wat
minder donker. Ook in de klassen wordt er al druk geknutseld rondom dit thema. De
klassen hangen vol bloemen, vogels en vlinders. We gaan er weer een gezellige periode van maken!

Agenda

1-4: paasviering
2-4: Vrij i.v.m. Goede vrijdag
5-4: Vrij i.v.m. Tweede Paasdag
20-4: IEP groep 8
21-4: IEP groep 8
23-4: Koningsspelen
Vanaf 24-4 t/m 9-5: meivakantie
In deze Buutflits:
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Vriendelijke groet,
Nicky Hereijgers
Directeur basisschool De Buut

Pasen
Binnenkort is het weer Pasen! Ook deze activiteit zal anders gevierd worden dan dat we gewend zijn. Toch gaan we er iets
feestelijks van maken. Meer informatie hierover volgt.

Samenwerking Kern
Zoals u wellicht weet, heeft Kern in De Buut een speeltaalhuis (voorheen peuterspeelzaal). Daarnaast verzorgen zij, normaal
gesproken, ook de buitenschoolse opvang in ons gebouw. We zijn constant bezig om onze samenwerking te verbeteren,
omdat we in de dagelijkse praktijk veel met elkaar te maken hebben. Zo hebben we al een gezamenlijke studiedag gehad,
zijn er diverse overleggen en zijn we samen met peuterdans gestart. We merken dat het prettig samenwerken is, dus dat
biedt perspectief om nieuwe ideeën uit te proberen. Deze samenwerking is voor u wellicht (nog) niet zichtbaar, maar voor
ons wel van belang. In de toekomst zal hierover meer gedeeld worden in de Buutflits.
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Van de MR
Beste ouders,
Woensdag 17-2-2021 hebben we weer een MR-vergadering gehad.
Er zijn interessante onderwerpen aan bod gekomen en besproken.

1. Er zijn verschillende subsidies aangevraagd ter ondersteuning van de klassen, de kinderen en de verdere uitwerking van
de trots-visie van De Buut. Nu is het afwachten wat we krijgen toebedeeld.

2. De studiedag van 1 maart gaat niet door. De school is die dag open en de kinderen hebben gewoon les op school. Dit is
al gecommuniceerd naar de ouders.

3. We hebben met elkaar besproken wat er allemaal aan de orde is gekomen tijdens de ouderpanels van 13 en 18 januari.
Tijdens deze ouderpanels hebben we met ouders gesproken over de schooltijden en over voor- en nadelen voor de ouders
en hun kinderen. Het waren fijne bijeenkomsten met waardevolle punten die de ouders hebben ingebracht. We nemen
deze punten mee voordat we een nieuwe peiling uit gaan zetten.
Aan het eind van dit schooljaar komt er een plaats vrij binnen de MR voor een nieuw ouder lid. We plaatsen alvast een vacature, zodat geïnteresseerde ouders van tevoren al een MR vergadering kunnen bijwonen. Heeft u belangstelling, meldt u
dan aan via mr@debuut.unicoz.nl
Verder willen we voor u een tijdlijn uitzetten, zodat u weet welke stappen wanneer genomen gaan worden:
Week 10> terugkoppeling van het ouderpanel 13 en 18 januari.
Week 12 > 2e teambespreking voorkeuren schooltijden.
Week 15 > uitzetten van een nieuwe ouderpeiling wat betreft de schooltijden.
Week 20 > definitieve keuze wat betreft de schooltijden.
Terugkoppeling ouderpanel schooltijden van 13 en 18 januari 2021:
Er was een vriendelijke en gemoedelijke sfeer met betrokken ouders.
De voorkeur voor vernieuwde schooltijden was sterker, maar over de eindtijden van een schooldag was nog geen eenduidige uitslag. De keuze voor de middagpauze van 3 kwartier of een uur kwam ook ter sprake, maar daarover was ook nog geen
eenduidige uitslag. De schooltijd op de woensdag wordt eventueel doorgetrokken naar 12 uur.
Er was veel creatieve input van ouders, maar dit was/is niet echt realiseerbaar.
De ouders hadden nog vragen over de kosten van TussenSchoolseOpvang (TSO) en NaSchoolseOpvang (NSO). Over de kosten van de TSO is navraag gedaan, maar de NSO is inkomensafhankelijk. Hierover krijgt u meer informatie via de directie als
we weten wat er uit de peiling is gekomen. Uit de peiling is echter wel gebleken dat er geen sterk draagvlak meer is voor het
oude rooster.
Bedankt! Wij zijn erg blij dat u de moeite nam om mee te praten bij de ouderpanels.
Namens de MR
(Anko Vooijs, Janne Pantjes, Vivian Hoppenbrouwers, Astrid Janssen)
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Vacature MR
Beste ouders van De Buut,
Vanaf volgend schooljaar (2021-2022) zijn wij als MR opzoek naar een enthousiaste ouder die mee wil denken met alles wat
gebeurt in en om onze school.
Tijdens de MR-vergaderingen, die ongeveer 6 keer per jaar plaatsvinden, komen tal van onderwerpen voorbij. Zoals formatie, budgetten, schooltijden etc.
Daarnaast kun je als MR-lid verschillende trainingen volgen om meer inzicht te krijgen in alles wat er binnen de
MR besproken wordt.
Ben jij een betrokken ouder en zit je vol goede ideeën om de Buut verder te ontwikkelen, meld je dan nu aan!
Dit doe je door een mail te sturen naar mr@debuut.unicoz.nl
Wij zijn erg benieuwd naar wie je bent en wat jou zo enthousiast maakt om aan te willen sluiten bij onze MR.
Ook als je vragen hebt, kun je naar dit adres e-mailen. U kunt zich daarnaast aanmelden om van tevoren vrijblijvend een
keer een MR-vergadering bij te wonen via dit mailadres.
Met vriendelijke groet
MR van De Buut
(Anko Vooijs, Janne Pantjes, Vivian Hoppenbrouwers, Astrid Janssen)
P.S. Wanneer wij meerdere aanmeldingen ontvangen, zal er een verkiezing plaatsvinden.

De leerlingenraad
Het is best lastig om de leerlingenraad bij elkaar te krijgen als je geen groepen met elkaar mag mixen. Gelukkig kon ik de
kinderen wel per groep ophalen. Zo kunnen de leerlingen mij toch nog helpen met het bedenken van leuke, nieuwe ideeën.
Dit keer hebben we gefantaseerd over verschillende soorten lessen die we kunnen geven. Natuurlijk geven we al onze standaard lessen, maar misschien willen kinderen wel iets heel anders. Dit past ook helemaal bij onze visie, waarin we ons meer
willen richten op de talenten van kinderen. De leerlingenraad gaf aan dat de plusklas en de doeklas hier al mooie voorbeelden van waren. Zelf kwamen ze met nog veel meer ideeën, zoals dansles, proefjes doen, voetballes en ga zo maar door. Al
deze ideeën worden meegenomen en we gaan kijken welke lessen we kunnen uitvoeren. Echt fijn, zo’n meedenkende leerlingenraad!
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