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EXTRA NIEUWSBRIEF 
15 DECEMBER 2021 
 

Brief schoolbestuur 
Bij deze extra nieuwsbrief is als bijlage een brief van Stichting Keender, ons schoolbestuur, toegevoegd over de 
verlengde kerstvakantie i.v.m. Corona. 
 

Noodopvang 
Zoals in de brief van Stichting Keender aangegeven bieden wij in week 51 (maandag 20 december – vrijdag 24 
december) noodopvang aan voor kinderen die ouders die een vitaal/cruciaal beroep uitoefenen. Deze opvang is op 
de reguliere schooltijden van week 51: maandag-donderdag van 8.30 uur tot 14.15 uur, vrijdag van 8.30 uur tot 
12.00 uur. Komen uw kinderen in aanmerking voor de noodopvang? Neem dan voor vrijdag 17 december 12.00 uur 
contact op met meester Alex via directie@bsbuurse.nl.  
De buitenschoolse opvang is gesloten. BSO Buurse biedt alleen noodvang aan voor de kinderen die 
normaalgesproken ook gebruik maken van de buitenschoolse opvang. BSO Buurse stuurt de ouders van deze 
kinderen zelf bericht over hoe deze noodopvang te regelen. 
 

Kerstviering 
De kerstviering stond gepland voor donderdag 23 december. Nu de school een week eerder sluit, kan dit niet op die 
datum doorgaan. Gelukkig hadden we al voortijdig rekening gehouden met een eventuele schoolsluiting en hebben 
we een plan B opgesteld. Aanstaande vrijdag vieren we in de groepen kerst met een kerstlunch. De oudervereniging 
heeft geregeld dat Captain Jack een heerlijke lunch klaarzet op school. Alles is volledig geregeld: eten, drinken, 
borden en bestek. De kinderen hoeven dus niets mee te nemen voor de lunch. Elke groep zorgt er zelf voor dat het 
lokaal versierd wordt in een vrolijke kerstsfeer. Het is leuk als de kinderen er ‘kerstig’ uitzien tijdens de kerstlunch. 
De kerstmusical van groep 5/6 nemen we op en bekijken alle groepen in hun eigen lokaal op het digibord. 
De eindtijd op vrijdag 17 december is gewoon 14.15 uur. 

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

Bij voorbaat dank.  
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