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NOVEMBER 2021
Hartelijk welkom!
Robbin Spijker wordt in december vier jaar. De komende weken komt hij wennen in onze kleutergroep. Wij wensen
hem een hele fijne schooltijd toe op BS Buurse.
Fleur uit groep 1 verhuist en gaat in Alstätte naar school. Wij wensen haar veel plezier en succes op haar nieuwe
school

Pleinwacht
Sinds vorige nieuwsbrief geven we twee maanden van tevoren aan voor welke data we nog geen of nog niet
voldoende pleinwachten hebben. Dat werkte erg goed. In heel korte tijd werden de meeste gaten in het rooster
gevuld. Fijn dat er zo actief gereageerd wordt!
Voor de komende periode zoeken wij nog een pleinwacht voor:
- maandag 22 november
- maandag 29 november
- donderdag 2 december
- maandag 6 december
- maandag 13 december
- donderdag 16 december
- maandag 20 december
Per pleinwachtbeurt krijgen ouders een vrijwilligersvergoeding van 5 euro.
Wie meldt zich aan? Dat kan via directie@bsbuurse.nl.

Coronamaatregelen
Morgen is er een persconferentie over de Coronamaatregelen. Als er nieuwe maatregelen zijn, die van invloed zijn
op het reilen en zeilen op school dan informeren wij u daar later deze week over in een apart bericht.

Inval/vervangingen
Ook in onze regio hebben we te maken met de gevolgen van het lerarentekort. Het is de laatste weken steeds
lastiger om invallers te vinden. Bij ziekte is het tot nu toe wel gelukt om een vervanger te vinden, maar de afgelopen
weken lukte dat een aantal keren niet om de afgesproken werkdrukdagen (dag zonder lesgevende taken, om
administratie bij te werken/kindgesprekken te voeren e.d.) van leerkrachten in te vullen. De betreffende
leerkrachten hebben daarom toch zelf voor de groep gestaan. Wij proberen er altijd voor te zorgen dat de leerlingen
en ouders zo min mogelijk merken van het tekort aan invallers. Kunnen we geen invaller vinden dan doen wij ons
best om dit intern op te lossen. Lukt dit niet, dan informeren wij u.

Mad Science
Op 26 oktober heeft de professor van Mad Science een leuke en leerzame Science Show gegeven voor alle leerlingen
van onze school. Het was een show vol experimenten en plezier. U zult er vast thuis iets over gehoord hebben van
uw kind(eren).
Mad Science wil voor de groepen 3 t/m 8 ook graag een naschoolse cursus wetenschap en techniek organiseren.
Kinderen kunnen zich hiervoor inschrijven. De cursus zijn op de dinsdagen om 14:15 tot 15.15 uur (23 november, 30
november, 7 december, 14 december, 11 januari en 18 januari). We gaan aan de slag met Extreme Elementen!
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Tijdens de cursus staat elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over warmteomzetting,
luchtdruk, eenvoudige machines en mysterieuze poeders.
Hoe goed ken je eigenlijk je eigen lichaam? Ga maar eens zijwaarts naast een muur staan en laat je lijf tegen de muur
aan leunen met je schouder. Zet je dichtstbijzijnde voet op de grond tegen de muur aan, probeer dan je andere been
op te tillen. Voel je de balans in je houding? Je hebt zojuist een proef gedaan met je eigen zwaartepunt!
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website inschrijven.mad-science.nl en klik op
naschoolse cursus. De kosten zijn € 72,- per kind. Inschrijven kan tot 7-11-2021. VOL=VOL

Hoofdluizenbrigade
Op 29 oktober is voor het eerst weer een hoofdluizencontrole gehouden. De hoofdluizenbrigade heeft aangegeven
op zoek te zijn naar nieuwe leden. Wie wil helpen pluizen tegen de luizen? Opgeven kan bij meester Alex via
directie@bsbuurse.nl.

Schoolfruit en -melk
Onze school neemt deel aan het project De Gezonde School. Daarom hebben we ons dit schooljaar ook weer
aangemeld voor het EU Schoolfruit-project. We hebben ons ook aangemeld voor het EU Schoolzuivel-project. Voor
beide projecten zijn we ingeloot! Dat betekent dat we vanaf half november t/m half april elke week kunnen genieten
van 3 porties fruit en 2 porties zuivel. Aangezien de leverdata nog met ons afgestemd moeten worden, informeren
wij u later op welke dagen de kinderen fruit en zuivel krijgen en op welke dagen zij zelf iets mee moeten nemen.

--------------------------------------NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL-------------------------------------Sinterklaasintocht
De Ondernemers Club Buurse organiseert op zondag 21 november de intocht van Sinterklaas in Buurse. Zie de bijlage
bij deze nieuwsbrief voor meer informatie.

Kalender LOES
LOES adviseert ouders bij vragen over opgroeien en opvoeden. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin van de
gemeente organiseert LOES gratis webinars en bijeenkomsten. Allemaal over opvoeden en opgroeien. Denk aan
webinars over media en opvoeden. Waar ouders bijvoorbeeld handige tips krijgen over hypes als de Squid Game tips
https://www.loes.nl/nieuws/hoe-ga-je-als-ouder-om-met-de-squid-game-hype.html.
Als bijlage de kalender van LOES met de activiteiten die de komende maanden worden georganiseerd.

Franciscusbende
Zondag 14 november, 9.00 tot 10.30 uur: Ontbijt en toren beklimmen in de Bonifatiuskerk (voor kinderen en ouders)
Om 9.00 uur ontbijten we gezamenlijk in de parochiezaal van de pastorie. Daarna beklimmen we in ieder geval de
toren samen met Jos Westendorp. Afhankelijk van de grootte van de groep zullen we ook het orgel goed bekijken en
de ‘schatten’ in de sacristie en de kerk. Om 10.30 uur gaan we weer uit elkaar. Kosten: € 3,-- ter plekke te voldoen.
Opgave graag vóór 11 november via FranciscusBende@franciscusparochie.nl . Voor info: pastoraal werker Frank de
Heus, 06 300 988 33
Wilt u wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, mailgegevens etc. doorgeven via administratie@bsbuurse.nl

Bij voorbaat dank.
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