
Beste ouders 

Afgelopen week hebben we met elkaar Pasen gevierd. In alle klassen is er stilgestaan 

bij het paasverhaal. Het is mooi om te zien hoe respectvol kinderen hierop reageren 

en hoe boeiend ze het vinden. Er ontstonden mooie en waardevolle gesprekken over 

het sterven en de wederopstanding van Jezus. Tegelijkertijd was het natuurlijk ook 1 

april. In alle klassen zijn er grapjes uitgehaald. Zo moest groep 7 bijvoorbeeld het 

veterstrikdiploma van huis meenemen, want dit is natuurlijk nodig voor het voorlo-

pig advies. Ook werd er hard gezocht naar informatie over het Knertje, was er een 

vogeltje binnengevlogen en waren de wc-rollen wel erg schaars. Ondanks dat we het 

niet gevierd hebben zoals we gewend zijn, is het in de klassen een fijne dag geweest.  

Na de paasdagen werden we meteen weer geconfronteerd met de pandemie. Leer-

krachten die in quarantaine moeten of getest moeten worden, zorgen met regelmaat 

voor personele problemen. Het is altijd weer een uitdaging om dit op te vangen en 

soms lukt dit simpelweg niet. Verderop in deze Buutflits leest u meer over welke 

maatregelen wij als team treffen om verspreiding van het virus te voorkomen en hoe 

we omgaan met zieke en/of afwezige leerkrachten. Laten we hopen dat er langzaam-

aan weer wat meer dingen mogelijk worden. Tot die tijd kan ik alleen nog maar dit 

zeggen: hou vol en blijf gezond!  

Vriendelijke groet,  

Nicky Hereijgers 

Directeur basisschool De Buut  
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9-4: Voorstelling groep 4/5 en 6  

20-4: IEP groep 8 

21-4: IEP groep 8  
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Vanaf 24-4 t/m 9-5: meivakantie 
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Excursie groep 7 

Groep 7 is vorige week in de Dorpsstraat geweest voor een wandeling onder leiding van een museumdocent van De Voorde. 
Tijdens de wandeling stopten ze op verschillende plekken die van belang waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze onder-
zochten samen wat je daar nog van terugziet. De plekken die bezocht werden: 

• Het huis van tandarts Kentgens, hoofd van het verzet 

• Het Eregraf naast de Oude Kerk 

• De voormalige School met de Bijbel, slaapzaal en ziekenhuis tijdens WOII 

• De voormalige Openbare School, hoofdkwartier van de Binnenlandse Strijdkrachten 

• Het monument in het Wilhelminapark en bijhorende gedachtenpand 
 
Ook zijn ze nog langs de plek geweest waar een Amerikaanse soldaat met zijn vliegtuig was neergestort. Dit soort excursies 
zijn een mooie aanvulling op ons onderwijsprogramma. We proberen dit soort excursies zoveel mogelijk door te laten gaan, 
uiteraard geheel volgens de maatregelen die op dit moment gelden. Voor leerlingen is het goed om het theoretisch aanbod 
uit de klas te kunnen verbinden aan iets praktisch zoals een excursie.  



Kledingbak  

We hebben weer een nieuwe kledingbak op het 

plein staan. Voor iedere kilo krijgen wij als school 

een kleine bijdrage en dat is natuurlijk mooi meege-

nomen. Mocht u dus nog oude kleding hebben, dan 

kunt u dat in deze bak doen. Ook schoenen mogen 

in deze bak gegooid worden.  
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Coronamaatregelen 

Als school moeten wij ons uiteraard aan diverse maatregelen houden. We realiseren ons dat misschien niet voor alle ouders 

helder is wat wij als team, naast de maatregelen met de leerlingen, doen om verspreiding van het virus te voorkomen. 

Maatregelen die we als team nemen, zien er als volgt uit:  

• Bijeenkomsten worden alleen nog online gedaan. Denk hierbij aan vergaderingen en studiedagen. De briefing die we 

elke ochtend hadden, wordt momenteel via de app gedaan. 

• Bij klachten laten teamleden zich zo snel mogelijk testen  

• Bij het verplaatsen binnen de school dragen we een mondkapje 

• Er wordt extra schoongemaakt door vrijwilligers  

• Na het gebruik van het toilet, het kopieerapparaat en het koffiezetapparaat wordt dit door de betreffende persoon 

gereinigd 

Ondanks alle maatregelen die we nemen, komt het soms voor dat teamleden toch in quarantaine moeten. Soms moet een 

teamlid wachten op een testuitslag. Dit soort dingen zorgen er soms voor dat een klas zonder leerkracht zit. Waar we voor-

heen een groep weleens een dag verdeelden, kan dat nu niet vanwege de cohorten. Daarnaast hebben we afgesproken dat 

we ook met leerkrachten niet of nauwelijks schuiven, omdat we dan in geval van een besmetting meerdere groepen thuis 

hebben zitten. Hierdoor komt het voor dat een groep thuis aan de slag moet. We snappen dat dit lastig is voor ouders en 

proberen dit zo snel mogelijk te communiceren, maar in sommige situaties weten we pas op de dag zelf dat een leerkracht 

niet kan komen. Waar mogelijk vangen de intern begeleider en/of de directie een groep op, maar ook dit is niet altijd haal-

baar of wenselijk. U leest: het is een constante puzzel voor u als ouder en voor ons als school, maar samen komen we door 

deze vervelende periode heen.   

Zelf– en sneltesten  

Sinds deze week hebben we de mogelijkheid om de medewer-

kers middels een sneltest te laten testen. Na 15 minuten heb-

ben we de uitslag. Wel zijn we afhankelijk van tijdstippen die 

nog vrij zijn, maar in de meeste gevallen scheelt het een dag 

wachten. Dit is voor ons heel prettig. Tevens worden er binnen-

kort zelftesten geleverd voor onderwijspersoneel. Dit is om pre-

ventief te testen. Hiermee zouden we eerder gevallen van Coro-

na op kunnen sporen, waardoor er minder groepen in quaran-

taine hoeven.   



Knertje 

Eerder in deze Buutflits las u over de 1 april grappen. In groep 6 
moesten de kinderen een werkstuk maken over het Knertje (konijn/
hertje). Uiteraard bestaat deze niet, maar de kinderen waren erg 
creatief met de opdracht. Het is dan leuk om te zien hoe zo’n grapje 
nog een staartje krijgt. Tobias en Sem vonden namelijk in de winkel 
wél een “echt” Knertje! Bedankt voor het doorsturen van deze leuke 
foto. Zijn ze niet schattig, die Knertjes?  
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De boekentip van… juf Nicky  

Op De Buut vinden we lezen heel belangrijk. Dor aantrekkelijke boeken, nieuwe manieren van boekbesprekingen en voorle-

zen proberen we de leerlingen ook enthousiast te maken om te gaan lezen. Vanaf nu zal er in iedere Buutflits een boekentip 

gedeeld worden. Deze week is juf Nicky aan de beurt!  

Boekentip 

Mijn boekentip? Dat vind ik lastig! Ik ben namelijk dol op (kinder)boeken. Mijn oudste leest al veel zelf, 

maar vindt het ook nog heerlijk om voorgelezen te worden of zijn zusje voor te lezen. Mijn jongste 

begint nu zelf te leren lezen, maar kan (gelukkig!) ook nog helemaal wegdromen bij een mooi verhaal. 

Mijn boekentip is een boek dat leuk is voor alle leeftijden, namelijk “superjuffie” van Janneke Schot-

veld. Een heerlijk verhaal over een juf die wel heel bijzonder is. Leuk om voor te lezen én leuk om zelf 

te lezen. Een echte aanrader dus! 

 

Bent u als ouder opzoek naar een bijzonder boek, dan zou ik “De jongen, de mol, de vos en het 

paard” van Charlie Mackesy willen adviseren. Naar aanleiding van deze teksten kunt u prachtige 

gesprekken voeren met uw kind(eren).  

 

 

 

 


