21 maart 2022
Beste ouder(s) en/ of verzorger(s),
Wat ontzettend fijn dat wegens de versoepelingen er weer steeds meer kan plaats vinden. HOERA
HOERA onderstaande activiteiten kunnen dus ook doorgaan!
• Verlengde schooldag muziek (zang): onder begeleiding van vakdocent Lauran werken de
leerlingen aan een zang opt reden dat tegen het eind van het schooljaar opgevoerd zal worden.
Aanmelden kan t/m 25 maart via de brief die uw kind vandaag heeft meegekregen. De lessen
gaan donderdag 7 april van start.
• Ouderavond leesvaardigheid: 11 april 19.30-20.30 uur gericht op technisch leesproces,
begrijpend lezen, leesmotivatie, samen lezen... Bent u er ook bij?! Informatie over de precieze
invulling van de avond volgt.
• Knutselmarkt: verkoop van prachtige knutsels gemaakt door de kinderen op het schoolplein.
De opbrengst gaat naar Giro555. Zie bijgevoegde flyer.
• Reünie: 24 maart zijn de oud groep 8 leerlingen in de avond uitgenodigd op school om eens
gezellig bij te praten en ons te voorzien van tips en tops.

Week van openbaar onderwijs
Vandaag is de week van openbaar onderwijs van start gegaan. Het is een jaarlijks terugkerende
week waarin scholen laten zien waar het openbaar onderwijs voor staat. De kernwaarden
gelijkheidwaardigheid, vrijheid en ontmoeting staan hierin centraal. Op deBuut maken leerlingen
middels een portret + geschreven woord hun verhaal zichtbaar. Deze portretten vindt u terug op
onze social-media kanalen. Het zou prachtig zijn als we deze verhalen van de leerlingen kunnen
aanvullen met een verhaal vanuit de ouders en/ of verzorgers. Wat is de kracht van een openbare
school en waar bent u trots op? Mocht u uw verhaal willen delen, stuurt u dan een mail naar
directie@de-buut.nl

21 maart 2022
Culturele dag
Dit jaar staat de culturele dag op vrijdag 8 april gepland. Deze dag staat in het teken van
TE CHNIEK. U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze dag! Van 11.00-12.00 uur is er
de mogelijkheid om samen met alle leerlingen een spectaculaire show te bewonderen op het
plein. Heeft u zelf ideeën om deze dag nog leerzamer te maken of heeft u technische kennis in
huis welke u wilt delen, dan horen wij dit graag van u.

Naschoolse workshops
Voordat de coronaperiode begon, boden wij van maart tot juni naschoolse workshops aan voor de
leerlingen van deB uut, bijvoorbeeld: schaken/dammen, kinderyoga, kalligraferen, eieren bakken
etc. Gelukkig mogen wij dit weer oppakken en organiseren voor de leerlingen! Maar u zult
begrijpen dat dit veel organisatie vergt en dat het kort dag is.
Toch willen wij het ontzettend graag door laten gaan en hebben wij daarom besloten
om workshop dagen aan te bieden in week 9, dinsdag 10 mei en donderdag 12 mei en in week
25, dinsdag 21 juni en donderdag 23 juni, direct na schooltijd. Hierbij hebben wij uw hulp
hard nodig. Lijkt het u leuk om een workshop te geven of heeft u tijd om te helpen bij de
organisatie? mailt u dan de directie@de-buut.nl

Afscheid
Inmiddels is duidelijk dat wij aan het eind van dit schooljaar afscheid gaan nemen van Jolanda,
Ada, Ariënne en Juliëtte. Jolanda, Ada en Ariënne gaan na tientallen jaren van hard werken
genieten van een welverdiend pensioen. Voor Juliëtte biedt het kansen om zich op een nieuwe
uitdaging te richten. Bijgaand treft u een brief van de bestuurder, Karen Peters, omtrent het
vertrek van Juliëtte.

Zoals u wellicht is opgevallen hebben we de
nieuwsbrief, mede op verzoek van ouders, in een nieuw
jasje gegoten: compacter, meer vanuit bullits en
hopelijk op deze manier prettiger voor u om te lezen.
Mocht u feedback willen delen, dan horen wij dat
vanzelfsprekend graag.
Voor nu veel leesplezier!
Vriendelijke groet, ook namens het gehele team
Juliëtte Bitter
Hanneke van den Heuvel
VOOR IN DE AGENDA
21 maart: start week van het openbaar onderwijs

11 april: 19.30-20.30 ouderavond leesvaardigheid

23 maart: 08.30-10.00 schoolzwemmen groep 3

12 april: excursie groep 3/ leerlingenraad naar Den Haag

30 maart: 08.30-10.00 schoolzwemmen groep 4

13 april: 08.30-10.00 schoolzwemmen groep 4

5 april: buitenlesdag

14 april: paasontbijt

6 april: 08.30-10.00 schoolzwemmen groep 3

15 t/m 18 april: paasweekend

8 april: CULTURELE DAG

19 april: start leesweek

