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NIEUWSBRIEF 
AUGUSTUS 2021 
 

Goede start! 
Na zes weken zomervakantie gaan we aanstaande maandag om 8.30 uur weer van start.  Wij hopen dat iedereen 
goed uitgerust is en weer heel veel zin heeft om naar school te gaan. Tot maandag allemaal! 
 

Hartelijk welkom! 
Fleur, Mila en Casper worden in september vier jaar. De komende weken komen zij wennen in onze kleutergroep. 
Isabel start het nieuwe schooljaar bij ons in groep 3 en Lars komt nieuw in groep 7. Allemaal hartelijk welkom op 
onze school. Wij wensen jullie een fijne schooltijd toe op BS Buurse. 
 

Geboortenieuws 
Op 10 juli is juf Mariska bevallen van een zoon. Zijn naam is Riv. Wij wensen juf Mariska en haar gezin heel veel geluk 
met hun zoon/broertje. Juf Mariska heeft ouderschapsverlof tot aan de kerstvakantie. 
 

Wij stellen ons voor… 
Alex van Dal 
Ik ben Alex van Dal, 46 jaar oud en ik woon in Emmen. Ik werk al bijna 25 jaar in het 
basisonderwijs. De eerste jaren als leerkracht, daarna als directeur en sinds een jaar of zes als 
interim-directeur. In die functie heb ik leiding mogen geven aan verschillende scholen in 
Friesland, Drenthe en Twente. Nu mag ik (in ieder geval) de eerste maanden van het nieuwe 
schooljaar als interim-directeur aan de slag op BS Buurse. Ik hoop een plezierige en constructieve 
samenwerking met iedereen. Per week ben ik maximaal 24 uur beschikbaar voor de school. In de 
praktijk zal dat betekenen dat ik 2 of 3 dagen per week aanwezig ben. Op wisselende dagen om 
zo in ieder geval regelmatig alle leerkrachten te kunnen zien en spreken. 
Heeft u vragen dan kunt u mij aanspreken als ik op het plein loop of een afspraak maken via directie@bsbuurse.nl.  
In de aankomende tijd zal het schoolbestuur een sollicitatieprocedure starten om een nieuwe vaste directeur voor 
BS Buurse te vinden. De MR zal hierbij betrokken worden. 
 

Joy Diepenmaat 
Mijn naam is Joy Diepenmaat. Ik ben 26 jaar en woon in Haaksbergen. Sinds juni 2019 ben ik 
afgestudeerd aan de PABO in Deventer. Dit schooljaar begin ik als leerkracht bij basisschool 
Buurse in groep 5/6.  
In mijn vrije tijd speel ik gitaar en ga ik graag wandelen, sporten of tekenen.  
Ik kijk er erg naar uit om er een gezellig en leerzaam schooljaar van te maken. 
Tot ziens bij basisschool Buurse. 
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Martine de Ruiter 
Mijn naam is Martine de Ruiter, 44 jaar, getrouwd met Gerard. Samen hebben wij 4 kinderen; 
Joep, Teun, Luuk en Emma, tussen de 13 en 18 jaar inmiddels. Wij wonen in Glanerbrug, samen 
met onze hond Mel. 
Ik ben onderwijsassistent van beroep en sinds 2018 weer met veel plezier werkzaam inzet 
onderwijs. 
Mijn hobby's zijn lezen, wandelen met de hond en ik houd ook wel van een gezellig feestje! 
Ik heb veel zin om hier in Buurse te komen werken en hoop er een gezellig en leerzaam schooljaar 
met iedereen van te maken. 
 

Merel Mastenbroek 
Mijn naam is Merel Mastenbroek, 22 jaar oud en ik kom uit Enschede. Dit jaar start ik als 
onderwijsassistent bij jullie op school in het gezellige Buurse. Naast dat ik als onderwijsassistent aan 
het werk ben, studeer ik nog aan de pabo in Deventer. Ik hoop over een paar jaar zelf ook voor de 
klas te staan. Natuurlijk ben ik niet alleen maar bezig met werk en school… ik hou ook van sporten, 
lezen en gezelligheid met vrienden en familie. 
Ik hoop er een leuk en gezellig jaar van te maken met jullie. Tot snel! 
 
Tot aan de kerstvakantie zal John Martens op de donderdagen het ouderschapverlof van juf Mariska in groep 7/8 
invullen. Het ouderschapsverlof van juf Mariska in groep 5/6 wordt op de dinsdagen ingevuld door Mieke 
Westemeijer en op de vrijdag door Joy Diepenmaat (die er ook op maandag, woensdag en donderdag is). 
 

Gouden weken 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar worden ook wel de Gouden Weken genoemd. In deze weken bouwen 
wij met de kinderen aan een fijne sfeer in de groepen en in de hele school. Dat doen we met verschillende 
groepsvormende spellen, het vormen van gewoontes in de groepen en het opstellen van groepsregels. 
 

Coronamaatregelen 
Ook bij de start van dit nieuwe schooljaar hebben we nog te maken met maatregelen om de verspreiding van het 
Coronavirus te remmen. In principe gelden deze maatregelen t/m 20 september. In de bijlage leest u welke 
maatregelen gelden. We hopen natuurlijk dat iedereen gezond is en blijft en dat we met minimale maatregelen een 
mooi schooljaar kunnen hebben. 
 

Schoolinformatie 
Schoolgids en -kalender 
Op onze website (www.bsbuurse.nl) vindt u de schoolgids met daarin alle schoolinformatie en de schoolkalender 
met alle belangrijke data van dit schooljaar. 
 
Inloopweek 
De inloopweek van september gaat niet door.  
 

Informatieavond 
De informatieavond wordt gesplitst in twee avonden, zodat we de drukte in het schoolgebouw kunnen beperken. U 
moet zich via de mail aanmelden voor de informatieavond(en) bij de leerkracht(en) van uw kind(eren).  

Wo. 22 september 2021 19.00-19.30 uur Groep 5/6 j.diepenmaat@keender.nl  

Wo. 22 september 2021 19.00-19.30 uur Groep 7 r.wentink@keender.nl  

Wo. 22 september 2021 19.30-20.00 uur Groep 8 r.wentink@keender.nl  

Do. 23 september 2021 19.00-19.30 uur Groep 1/2 j.nijmeijer@keender.nl  

Do. 23 september 2021 19.00-19.30 uur Groep 3 i.eppink@keender.nl  

Do. 23 september 2021 19.30-20.00 uur Groep 1/2 j.nijmeijer@keender.nl  

Do. 23 september 2021 19.30-20.00 uur Groep 4 c.nijhuis@keender.nl  
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Gezonde school 
Onze school neemt sinds vorig schooljaar deel aan het programma De Gezonde School. Eén van de uitwerkingen van 
dit programma is onze betrokkenheid bij de Dorps-/schooltuin. Daarnaast zullen we in het kader van De Gezonde 
School aandacht hebben voor andere onderwerpen op het gebied van gezondheid en welzijn. 
 

Gezonde voeding 
Wij vragen u uw kind fruit mee te geven om te eten in de ochtendpauze. Voor de middag boterhammen met gezond 
beleg. Voor beide pauzes een beker met bv. sap of melk. Koeken en snoep zien wij niet als gezonde voeding. 
Als uw kind jarig is, mag uw kind op school trakteren. Omdat het een feestdag is, mag er iets lekkers getrakteerd 
worden. Dat kan iets gezonds zijn, maar voor deze speciale keer ook koek of snoep. Traktaties hoeven niet meer 
apart verpakt te worden. 
 

Hoofdluiscontrole 
De eerste hoofdluizencontrole van dit schooljaar gaat niet door. Controleer daarom zelf thuis uw kind(eren) en geef 
het aan school door als uw kind(eren) hoofdluizen heeft/hebben. 
 

Veilig verkeer 
Op dinsdag 31 augustus komt de ANWB bij ons op school voor het verkeersprogramma Streetwise. Op deze dag 
krijgen de kinderen op heel praktische wijze verkeersles.  
 

Pleinwacht 
In de middagpauze spelen de kinderen van 12.00 uur tot 12.30 uur buiten onder begeleiding van ouders. Deze 
ouders ontvangen hiervoor een kleine onkostenvergoeding. We zijn nog op zoek naar enthousiaste pleinwachten 
voor de maandag, donderdag en vrijdag. Als er zich meerdere ouders aanmelden dan kunnen we een groepje maken 
dat elkaar afwisselt. Zo hoeft u niet elke week te komen. Meldt u aan via directie@bsbuurse.nl. Wij zien uw 
aanmelding en enthousiasme graag tegemoet! 
 

Buitenschoolse Opvang (BSO) 
In ons schoolgebouw wordt ook buitenschoolse opvang (BSO) aangeboden. Als bijlage bij deze nieuwsbrief 
informatie van de BSO. 

 
Volgende nieuwsbrief 
De nieuwsbrief is alweer lang genoeg zo. De volgende nieuwsbrief verschijnt ook al weer heel snel, namelijk op 1 
september a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, mailgegevens etc.  doorgeven via administratie@bsbuurse.nl  

Bij voorbaat dank.  
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mailto:directie@bsbuurse.nl
mailto:administratie@bsbuurse.nl

