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NIEUWSBRIEF 
OKTOBER 2021 
 

Hartelijk welkom! 
Puck, Stan en Noor wordt in november vier jaar. De komende weken komen zij wennen in onze kleutergroep. Wij 
wensen hen een hele fijne schooltijd toe op BS Buurse. 
 

Pleinwacht 
Voor deze en volgende maand zoeken wij nog een pleinwacht voor: 
- maandag 4 oktober 
- donderdag 14 oktober 
- maandag 25 oktober 
- donderdag 4 november 
- maandag 8 november 
- donderdag 18 november 
- maandag 22 november 
- maandag 29 november (voor deze dag zoeken we nog 2 pleinwachten!) 
Per pleinwachtbeurt krijgen ouders een vrijwilligersvergoeding van 5 euro. 
Wie meldt zich aan? Dat kan via directie@bsbuurse.nl.  
 
Aan ouders vragen wij dit schooljaar een bijdrage in de onkosten voor de pleinwacht van 7,50 euro per kind. U kunt 
dit overmaken op de rekening van school: NL91RABO0324223730 onder vermelding van de namen van uw 
kind(eren). 
 

Bieb op school 
De Bieb op school is weer open. Op woensdagmiddag kunnen alle kinderen boeken lenen. Het uitlenen wordt 
gedaan door de leerlingen van groep 8. Zij zijn verantwoordelijk voor de inname en uitgifte van de boeken en het 
netjes houden van de bibliotheek. Het inleveren van boeken kan op alle werkdagen. De kinderen kunnen hun 
boeken in de rode krat doen in de bieb. We hopen dat ook dit schooljaar iedereen weer met veel plezier de mooiste, 
spannendste en grappigste boeken leest. 
 

Coronamaatregelen 
Per 25 september zijn de coronamaatregelen versoepeld. Op school verandert er niet heel veel, want voor het 
basisonderwijs waren de regels al eerder versoepeld. Het handen wassen en ventileren blijft. Kinderen en 
leerkrachten hoefden al geen anderhalve meter afstand meer te houden, nu hoeft dat tussen volwassenen ook niet 
meer. Ouders mogen in de school komen voor bv. een gesprek en ook vergaderingen met ouders (bv. de 
oudervereniging) kunnen weer. We hebben er wel voor gekozen dat de kinderen van alle groepen zelf de school 
binnengaan. We merken dat dit erg prettig gaat, dat de kinderen dat prima kunnen en dat we veel vlotter aan het 
werk zijn. Alleen bij nieuwe kleuters mogen ouders tijdens de wenperiode naar binnen om hun kind te brengen 
(maar het hoeft niet). 
Mocht er toch een coronabesmetting zijn bij een leerling van onze school dan hoeft niet meer de hele groep in 
quarantaine. Andere kinderen hoeven alleen in quarantaine als er nauw contact is geweest (bv. als de betreffende 
kinderen ook in de privésfeer veel met elkaar omgaan). De GGD geeft ons in zulke gevallen een advies. Wij volgen 
dan dit advies. Dit geldt ook voor het geval een leerkracht besmet is. 
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Kinderboekenweek 
Vanaf woensdag 6 oktober t/m vrijdag 15 oktober besteden wij op school aandacht aan de Kinderboekenweek. Het 
thema van dit jaar is: “Worden wat je wil”. We openen de Kinderboekenweek met alle kinderen in de hal met een 
toneelstuk over de Boekenbus. Elke groep krijgt een stapeltje nieuwe leesboeken en maakt er in de eigen groep een 
leuke Kinderboekenweek van. 
 

Schoolvoetbaltoernooi 
Op dinsdag 5 oktober staat het schoolvoetbaltoernooi voor groep 7/8 gepland. Dit toernooi is onder schooltijd in 
Haaksbergen. Meester Robbin heeft alle kinderen van groep 7/8 en hun ouders geïnformeerd. We wensen onze 
teams veel plezier en succes toe! 
 

Oudergesprekken 
De eerste ronde 10-minutengesprekken staan gepland op dinsdag 9 november en donderdag 11 november a.s. Op 
beide dagen hebben we tijdblokken van 14.30 uur – 16.30 uur en vanaf 18.00 uur. 
Deze gesprekken gaan voornamelijk over het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind in de 
groep. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om uiterlijk woensdag 13 oktober a.s. een mail te sturen naar onze administratief 
medewerkster Margret Buurman (m.buurman@bsbuurse.nl) met daarin vermeld de naam/namen van uw kind(eren) 
en de groep(en) + de dagdelen waarop u wel en niet ingepland kunt worden. Op basis van de wensen en 
mogelijkheden maken wij een rooster voor de 10-minutengesprekken. Dat ontvangt u zo snel mogelijk na de 
herfstvakantie. 
 

Euregio Profielschool 
Op onze school geven we Duitse les. Dit is voortgekomen uit een project van de Europese Unie om het leren van 
buurtalen te stimuleren. Op vrijdag 29 oktober a.s. ontvangen wij daarom een certificaat en mogen wij ons officieel 
Euregio Profielschool noemen. 
 

Gouden weken 
Op vrijdag 24 september hebben we de Gouden Weken afgesloten. Dit zijn de eerste weken van het schooljaar, 
waarin de nadruk ligt op het vormen van een prettig groeps- en schoolklimaat. We hebben spelletjes gespeeld in de 
onder- en bovenbouw en met de hele school hebben we met stoepkrijt op het plein getekend. Het was een erg 
gezellige middag, waarbij groot en klein hebben ervaren op wat voor fijne school we allemaal zitten.  
 
 

--------------------------------------NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL-------------------------------------- 
Franciscusbende en Heilige Communie 
Voor kinderen van groep 5 t/m 8 worden – beginnend dit najaar – activiteiten georganiseerd de parochies Zuidoost 
Twente, onder de naam ‘Franciscusbende’. Doel: We zoeken gezelligheid, onderlinge binding, plezier en een lijntje 
met kerk en geloof. In de bijlage kunt u hier meer over lezen. 
Ook is het mogelijk om deel te nemen aan de Heilige Communie. In twee bijlagen kunt u hier meer over lezen. 
 

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

Bij voorbaat dank.  
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