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NIEUWSBRIEF 
SEPTEMBER 2021 
 

Hartelijk welkom! 
Fenna wordt in oktober vier jaar. De komende weken komt zij wennen in onze kleutergroep. Wij wensen haar een 
hele fijne schooltijd toe op BS Buurse. 
 

Informatieavond 
In de vorige nieuwsbrief kondigden we de informatieavond al aan. Dit jaar is deze gesplitst in twee avonden, zodat 
we de drukte in het schoolgebouw kunnen beperken. Om die reden kan er per huishouden ook slechts één 
ouder/verzorger deelnemen en moet u zich vooraf aanmelden bij de leerkracht(en) van uw kind(eren). 
In de tabel hieronder ziet u op welke datum en tijd de verschillende groepen hun informatieavond hebben. De 
kleuters hebben twee momenten, omdat ook ouders van kinderen die in de loop van het jaar instromen welkom zijn. 
Wij verzoeken u zich uiterlijk een week voor de informatieavond aan te melden. 

 

Pleinwacht 
Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben wij nog geen nieuwe aanmeldingen gekregen van 
ouders die pleinwacht willen worden. Gezellig met de leukste kinderen van Buurse en omstreken een halfuurtje (van 
12.00 uur tot 12.30 uur) spelen en dat spel begeleiden. Het mooiste halfuurtje van de dag! En u kunt er nog een 
vergoeding voor krijgen ook. Wij hopen dat er zich via directie@bsbuurse.nl snel nieuwe, enthousiaste ouders 
aanmelden. Op dit moment hebben we vooral op de maandagen, donderdagen en vrijdagen dringend extra mensen 
nodig.  
 

Bieb op school 
We willen in de week van 6 september weer starten met het uitlenen van boeken. Om goed te kunnen starten, 
vragen we iedereen de geleende boeken zo snel mogelijk in te leveren op school. Dan is er weer ruim voldoende 
keuze in onze Bieb op school. 
 

Leerplicht 
In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Dat betekent dat zij naar school moeten gaan op de dagen 
dat de school geopend is. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de schooldirecteur verlof verlenen op basis van de 
Leerplichtwet. Op onze website (www.bsbuurse.nl/informatie/ziekmelden-en-verlof-aanvragen) kunt u zien in welke 
gevallen dat is. U kunt hier ook een formulier downloaden om verlof aan te vragen. 
 

ANWB Streetwise 
Op dinsdag 31 augustus is ANWB Streetwise op onze school geweest voor actieve verkeerslessen voor alle leerlingen 
van onze school. We hebben veilig overgestoken, gefietst en zelfs remproeven gedaan met een auto. Het was een 
fijne en leerzame verkeersdag. Een flink aantal kinderen gaf aan dat zij in de auto de gordel niet dragen of dat ze dat 

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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op de verkeerde manier doen. Om u als ouders te informeren over goed gebruik van de autogordel heeft de ANWB 
een artikel toegestuurd, dat we graag met u delen (zie bijlage). 
 

WeCycle 
Ook dit schooljaar doen we weer mee met de actie WeCycle. Met elkaar proberen we zoveel mogelijk kleine 
elektrische apparaten en spaarlampen in te zamelen. Zo helpen we mee met het verkleinen van de afvalberg en het 
hergebruik van waardevolle grondstoffen. De actie duurt bij ons op school van maandag 6 september tot en met 
vrijdag 12 november. Speciaal daarvoor staan er WeCycle-dozen in de hal. Een kaduke magnetron of een 
sloopwaardige koelkast passen niet in de dozen, dus die zult u zelf naar de milieustraat moeten brengen. Maar heeft 
u een kapotte spaarlamp, een defect scheerapparaat, een dienstweigerend koffiezetapparaat of een oude, gare 
mobiele telefoon? Lever deze dan in op school.  
 

Oogst 
Voor de zomervakantie is er door de kinderen hard gewerkt is de school-/dorpstuin. Deze week hebben we kunnen 
oogsten: prachtige kroppen sla, dikke radijzen en kleine tomaten. Juffen Mieke en Martine zullen dit schooljaar de 
coördinatie van het moestuinieren op zich nemen. 
 

 
 

--------------------------------------NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL-------------------------------------- 
Buurse Kik Vuuroet 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief een uitnodiging van Buurse Kik Vuuroet voor de dorpswandeling op zondag 26 
september aanstaande. 
 
 

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

Bij voorbaat dank.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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