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Beste ouders/verzorgers,

Agenda

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. We kunnen er niet
omheen dat er momenteel veel gaande is in de wereld. Leerlingen krijgen
hier vaak meer van mee dan wij denken. Ze zien beelden voorbijkomen,
horen (flarden van) nieuwsberichten en worden er constant mee geconfronteerd. Dit roept bij kinderen vaak vragen en gevoelens op. In de klassen zullen we gesprekken over deze gebeurtenissen niet uit de weg gaan,
uiteraard afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. We zien dat het voor
kinderen kan opluchten om het erover te hebben en dat ze vervolgens
ook weer overgaan op de orde van de dag. Zo hoort het voor kinderen
ook te zijn. Voor u is dit wellicht iets lastiger. We willen dan ook laten weten erg mee te leven met iedereen die op welke manier dan ook getroffen
wordt door deze vreselijke situatie.

7-3 t/m 18-3: Rapportgesprekken
16-3: Studiemiddag
21-3: MR
25-3: TROTSgesprek
28-3: Start TROTSweken
31-3: Directie afwezig ivm directie2daagse
1-4: Directie afwezig ivm directie2daagse
8-4: afsluiting TROTSweken (zie verderop)
14-4: Paasviering
15-4: vrij i.v.m. Goede vrijdag
18-4: vrij i.v.m. Tweede Paasdag
22-4: Koningsspelen

U ziet voor de komende tijd een heleboel in de agenda staan, waaronder
de TROTSgesprekken en TROTSweken. Hierover ontvangt u op een later
moment nog informatie. Daarnaast worden er in de komende periode in
diverse klassen bijzondere activiteiten gepland. Informatie hierover ontvangt u via Parro of via de mail.

Vriendelijke groet,
Nicky Hereijgers
Directeur basisschool De Buut
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Ouders in de school

Unicoz Innovatieprijs
In de vorige Buutflits schreef ik over de Unicoz innovatieprijs waar we met
Doewijs en 10-14 voor genomineerd waren. Met trots kan ik vertellen dat
we de eerste prijs in de wacht hebben gesleept. De jury, de burgemeester
van Zoetermeer en Karim Amghar, waren vooral te spreken over de manier waarop het onderwijs anders werd ingericht en dat er gekeken werd
naar de onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Een mooi compliment!

We zien dat steeds meer maatregelen komen te vervallen. Dat is fijn, want dit geeft
ons weer de mogelijkheid om ouders de
school in te halen om bijvoorbeeld te helpen
met lezen, om gesprekken te voeren of om
gewoon even een praatje te maken.
Wat we wel merken, is dat het voor de rust
in de school fijn is als de kinderen zelf naar
binnen komen. Lessen kunnen hierdoor op
tijd starten. Ook merken we dat dit de zelfstandigheid van de leerlingen vergroot. We
willen u daarom vragen alleen mee naar binnen te lopen als dit nodig is, bijvoorbeeld als
uw kind het even lastig heeft, als uw kind
gaat trakteren of als uw kind veel spullen
mee moet nemen. Na schooltijd is het geen
probleem als u even binnenloopt.
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TROTS-weken

Studiemiddag 16 maart 2022

Vanaf 28 maart hebben we onze TROTS-weken.
Tijdens deze weken gaan de leerkrachten aan de
slag met hun talenten. Dit gebeurt onder andere
door middel van workshops. Bent u, of kent u iemand die op maandag-, dinsdag– en donderdagmiddag workshops kan geven, bijvoorbeeld op het
gebied van fotografie, natuur, schaken of andere
leuke/boeienede gebieden, laat dit dan weten aan
juf Quinty, juf Astrid en/of juf Thea.

Op 16 maart hebben we een studiemiddag. Tijdens deze studiemiddag krijgen we onder andere een workshop over het
Tiny Forrest en hebben we een terugkoppeling van groepsbezoeken die eerder dit jaar hebben plaatsgevonden. Aangezien het van belang is dat het hele team de studiemiddag
met volle aandacht kan volgen, zullen we deze middag slecht
telefonisch bereikbaar zijn.

Op 8 april worden de TROTS-weken afgesloten met
een TROTS-museum. U bent van harte uitgenodigd
om vanaf 14.45 uur te komen kijken wat de leerlingen allemaal gedaan en geleerd hebben. Tot dan!

Carnaval en juffendag
Wat was het fijn om voor de vakantie carnaval en juffendag te kunnen vieren. Er werd op deze dag gedanst, er werden
spelletjes gedaan, we hebben een optocht gelopen en er werd veel gelachen. De ouderraad heeft ons geholpen met versieren en er werd gezorgd voor wat drinken en wat lekkers (waarvoor dank!). Het was een mooie afsluiting van deze periode. Via deze weg wil het hele team u ook bedanken voor de lieve kaartjes, cadeautjes, tekeningen en mooie woorden.
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