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NIEUWSBRIEF 
DECEMBER 2021 
 

Hartelijk welkom! 
Robbin wordt in december vier jaar. Wij wensen haar een hele fijne schooltijd toe op BS Buurse. 
Ralph wordt in januari vier jaar. De komende weken komt hij wennen in onze kleutergroep. Wij wensen hem een 
hele fijne schooltijd toe op BS Buurse. 
 

Coronamaatregelen 
Per 29 november zijn op school aangescherpte coronamaatregelen ingegaan. U heeft hierover op zondag 28 
november informatie ontvangen. Het vraagt weer van iedereen het nodige aanpassingsvermogen, maar met elkaar 
doen we ons best om alle verplichtingen en adviezen op te volgen om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te 
houden. We hopen dat iedereen gezond blijft en de school open kan blijven. 
In de week van 6 december ontvangen we op school zelftesten voor de kinderen van groep 6 t/m 8. Zodra ze binnen 
zijn, leggen wij ze klaar en kunnen de kinderen ze mee naar huis nemen. We hebben nu ook een voorraad 
mondkapjes op school. Als een kind van groep 6 t/m 8 een mondkapje vergeten is, is er bij de leerkracht één 
verkrijgbaar. 
 

Sinterklaas 
Op vrijdag 3 december staat het sinterklaasfeest gepland. De wind die hard door de bomen waait en een vervelend 
virus maken het spannender dan ooit of de Sint en zijn Pieten wel in Buurse langs kunnen komen. Rijdt hij ons 
schooltje voorbij of weet te Sint toch een manier te komen om alle lieve kinderen in Buurse te bezoeken. We gaan 
het zien. Bij het Sinterklaasfeest kunnen deze keer helaas weer geen ouders/verzorgers aanwezig zijn. 
 

Kerst 
Ook de kerstviering komt er weer aan. Die staat gepland voor donderdag 23 december. Hoe deze er uit gaat zien, 
kunnen we nu nog niet zeggen. Wel is duidelijk dat de kerstviering dit schooljaar weer onder schooltijd zal zijn. Dat 
betekent dat de kinderen die dag school hebben van 08.30 uur tot 14.15 uur (dus niet de middag vrij en dan ’s 
avonds schooltijd voor de viering). 
 

Personele zaken 
Na de kerstvakantie verandert de teambezetting op een aantal punten. Juf Mariska komt weer terug na haar 
ouderschapsverlof. Zij zal voor groep 5/6 staan op de dinsdag en vrijdag. Juf Mieke haar contract loopt af en juf Joy 
D. zal op de vrijdagen invallen in verschillende groepen op onze school. De leerkrachten kunnen dan eindelijk een 
deel van hun werkdrukdagen invullen. Dat lukte nu steeds niet door het tekort aan invallers. Juf Mariska staat op de 
donderdag voor groep 7/8. De invalbeurt van meester John loopt af. 
Onderwijsassistente Merel heeft per 1 januari een andere baan gevonden. Wij bekijken hoe we zo snel mogelijk de 
uren die nu vrij komen weer in kunnen vullen. 
Meester Alex blijft ook na 1 januari nog verbonden als interim-directeur op onze school. Hij gaat wel een dag minder 
werken (2 dagen per week), omdat hij ook een interim-opdracht in Groningen heeft aangenomen. 
 

Bibliotheek 
Het boekenruilen in de bibliotheek op woensdag blijft gewoon doorgaan. Lezen vinden we belangrijk. Vergeet 
daarom niet op woensdag de gelezen boeken mee terug naar school te nemen en nieuwe te lenen! 
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Pleinwacht 
Vanwege de coronamaatregelen vervalt in ieder geval t/m 17 december de pleinwacht door ouders. De leerkrachten 
doen zelf de pleinwacht in hun pauze. Omdat de groepen allemaal apart buiten spelen, hebben alle groepen twee 
eigen speelkwartieren rond de tijd, waarop ze normaal pauze hadden. In de loop van de dag zorgen de leerkrachten 
in hun eigen groep voor een extra ontspannen kwartiertje binnen of buiten. 
We hopen dat we na 17 december weer terug kunnen naar de gewone pauzes. In dat geval zoeken we nog 
pleinwacht voor de volgende data: 

- Maandag 10 januari 
- Donderdag 13 januari 
- Maandag 17 januari 
- Donderdag 20 januari 
- Maandag 24 januari 
- Donderdag 27 januari 
- Maandag 31 januari 

Per pleinwachtbeurt kunnen ouders een vrijwilligersvergoeding van 5 euro krijgen. 
Wie meldt zich aan? Dat kan via directie@bsbuurse.nl.  
 

Fijne feestmaand 
Wij wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest, Kerstfeest en Oud en Nieuw! 
De eerstvolgende nieuwsbrief verwachten we direct na de kerstvakantie te versturen. 
 

--------------------------------------NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL-------------------------------------- 
Stichting Leergeld 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief informatie van gemeente Haaksbergen over de Stichting Leergeld; de stichting die 
streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen! 

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

Bij voorbaat dank.  
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