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NIEUWSBRIEF 
JANUARI 2022 
 

Beste wensen 
Het team van BS Buurse wenst iedereen een heel gelukkig, gezond en leerzaam 2022! 
 

Hartelijk welkom! 
Jop wordt in februari vier jaar. De komende weken komt hij wennen in onze kleutergroep. Wij wensen hem een hele 
fijne schooltijd toe op BS Buurse. 
 

Coronamaatregelen 
We zijn heel blij dat we op maandag 10 januari weer op school kunnen starten na drie weken kerstvakantie. 
Om veilig naar school te kunnen gaan, hanteren we de coronamaatregelen zoals die op 29 november jl. 
gecommuniceerd zijn (deze zijn terug te lezen op de pagina ‘nieuws’ van onze website). 
Aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 worden weer gratis zelftesten uitgedeeld, zodat zij zich elke zondag en 
woensdag kunnen testen. 
 

Personele zaken 
In de personele bezetting veranderen wat dingen ten opzichte van wat wij in de vorige nieuwsbrief hebben 
gecommuniceerd. Juf Mieke blijft voorlopig toch nog op onze school werken. Zij gaat op de donderdagen meester 
Robbin vervangen in groep 7/8. Juf Mariska gaat op de dinsdagen en vrijdagen in groep 5/6 werken, op de 
donderdagen zal zij in verschillende groepen invallen om werkdrukdagen van de leerkrachten in te vullen. Op de 
vrijdagen doet juf Joy D. dit ook. Zo kunnen alle achterstallige werkdrukdagen, waarvoor we steeds geen invallers 
konden vinden door het lerarentekort, toch nog ingevuld worden. 
Er is een vacature uitgezet om voor twee dagen in de week een nieuwe onderwijsassistente te vinden. We hopen 
deze vacature zo snel mogelijk ingevuld te krijgen. Vanwege de coronamaatregelen geeft juf Caterine op de 
woensdagen voorlopig geen Duitse les. Zij wordt voorlopig op de woensdagen aanvullend in groep 3/4 ingezet. 
 

Pleinwacht 
Vanwege de coronamaatregelen vervalt in ieder geval t/m eind januari 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. 
 

Hoofdluizencontrole 
De hoofdluizencontrole van vrijdag 14 januari gaat vanwege de coronamaatregelen niet door. Wilt u daarom zelf uw 
kind(eren) controleren op hoofdluizen en neten. 
 

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

Bij voorbaat dank.  
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