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NIEUWSBRIEF 
29 JANUARI 2022 

 

Hartelijk welkom 

Op 31 januari start Kylie Kamphuis als onderwijsassistente bij ons op school werken. Zij zal op de 

maandagen en woensdagen ondersteuning bieden aan leerkrachten en leerlingen. Wij wensen 

Kylie heel veel plezier en succes op onze fijne school! 

 

Kylie Kamphuis 

Mijn naam is Kylie Kamphuis, 19 jaar oud en woon in Haaksbergen. Sinds juli 

2021 ben ik afgestudeerd als onderwijsassistent. Vanaf 31 januari start ik als 

onderwijsassistent bij jullie op school. In mijn vrije tijd hou ik van sporten en 

ook van een gezellig feestje met vrienden en familie. Ik hoop er een leuke en 

gezellige tijd van te maken. Tot snel!  

 

Coronamaatregelen 

We hebben nog steeds te maken met de maatregelen om het Coronavirus in te dammen. De 

afgelopen maanden hebben we met veel inzet en creativiteit van iedereen de negatieve gevolgen 

op onze school goed binnen de perken kunnen houden. Tot op heden hebben we ondanks 

verschillende besmettingen de school steeds open kunnen houden. 

Dit is vooral te danken aan het gegeven dat iedereen zich heel goed aan de hygiëne- en 

quarantaine-regels heeft gehouden. Heel erg bedankt voor die fijne medewerking. 

Deze week zijn er in de persconferentie door de premier versoepelingen van de maatregelen 

aangekondigd. Voor het basisonderwijs blijven de meeste maatregelen zoals ze waren. Wel 

veranderen de quarantaineregels voor kinderen en leerkrachten. 

Eerder deze week heeft u via de mail een brief van onze bestuurder ontvangen, waarin de nieuwe 

regels op een rijtje staan.  

We verwachten (en zien nu al) een toename van het aantal besmette kinderen. Het blijft daarom 

verstandig uw kind(eren) regelmatig thuis te testen. Voor de kinderen in de groepen 6, 7 en 8 

worden ook voor de komende weken weer zelftesten beschikbaar gesteld. De school heeft nauw 

contact met het Scholenteam van de GGD om er zorg voor te dragen dat onze school geen 

besmettingshaard wordt. De kans blijft aanwezig dat groepen naar huis gestuurd moeten worden, 

omdat het aantal besmettingen te groot is, te snel oploopt of de leerkracht besmet raakt. Wij doen 

ons best om er voor te zorgen dat het onderwijsproces van alle leerlingen zo goed mogelijk 

doorloopt, maar wij vragen uw begrip als dit een keer niet lukt. 

Samen met de Medezeggenschapsraad gaan we bekijken hoe we de komende periode omgaan 

met de Coronarichtlijnen en -regels op onze school. 
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Rapportgesprekken 

Op donderdag 10 februari krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun eerste rapport van dit 

schooljaar mee naar huis. Op maandag 14 februari en woensdag 16 februari zijn de 

rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 8. U heeft eerder deze week de uitnodiging ontvangen. 

Vanwege de Coronamaatregelen zijn de gesprekken online via Microsoft Teams. 
 

Bibliotheek 

In de voorjaarsvakantie wordt de bibliotheekcollectie van onze Bieb op School omgewisseld. 

Daarom kunnen kinderen tot die tijd alleen boeken inleveren. Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw 

kind de geleende boeken zo snel mogelijk inlevert in de rode bak in de bibliotheek. Toch wat te 

lezen nodig? Neem dan een boek mee uit ons Zwerfboekenstation (staat in de hal bij de toiletten 

van de bovenbouw). 
 

Pleinwacht 

Vanaf maandag 31 januari start de pleinwacht door ouders weer. Voor de komende periode zijn 

we nog op zoek naar enthousiaste ouders die een keertje pleinwacht willen lopen (van 12.00 uur 

tot 12.30 uur). U kunt u aanmelden bij onze administratief medewerkster Margret Buurman: 

m.buurman@bsbuurse.nl. Per pleinwachtbeurt kunt u vijf euro vergoeding krijgen (wordt aan het 

einde van het schooljaar uitbetaald). 

- donderdag 17 februari 

- donderdag 10 maart - donderdag 10 maart - maandag 28 maart 

 

Pleinwachtbijdrage 

Aan ouders vragen wij dit schooljaar een vrijwillige bijdrage in de onkosten voor de pleinwacht 

van 7,50 euro per kind. Als u deze bijdrage nog niet betaald heeft, kunt u deze alsnog overmaken 

op de rekening van BS Buurse: NL91RABO0324223730 onder vermelding van de namen van uw 

kind(eren). Dankuwel! 

 

Leerlingenraad 

Dit jaar gaan we weer starten met de leerlingenraad op BS Buurse. Tijdens de vergaderingen van 

de leerlingenraad gaan een aantal leerlingen van de bovenbouw samen met juf Joy Diepenmaat. 

overleggen over allerlei onderwerpen die belangrijk zijn op school. Wij vinden het belangrijk dat 

de meningen van de leerlingen worden meegenomen in het vormgeven van ons onderwijs op 

school, maar ook dat we er samen voor kunnen zorgen dat alle kinderen het fijn hebben op 

school. Op vrijdag 21 januari (groep 7/8) en dinsdag 25 januari (groep 5/6) zijn er verkiezingen 

gehouden. Er waren veel aanmeldingen, maar helaas is er niet voor iedereen plek. Om een goede 

keuze te kunnen maken, mochten de kinderen uit de bovenbouw een campagne voeren. Zij 

moesten zichzelf voorstellen, vertellen wat er leuk was aan BS Buurse, wat er volgens hen 

beter/anders zou kunnen en waarom je een goede kandidaat voor de leerlingenraad bent. 

Uiteindelijk zijn de volgende kinderen gekozen, zij zullen zich hieronder even voorstellen: 

 

Groep 8: 

Ik ben Liz, en ik ben 11 jaar. 

Ik zit in groep 8 en ik vind dat fijn want de groep is gezellig. 

Mijn hobby´s zijn sporten, knutselen, en bakken. 

Mijn ideeën zijn: meer sociale talenten want pesten komt best vaak voor op de bassischool en de 

middelbare school. Dus dat wil ik verminderen. En de talen zoals  Engels en Duits. Want dat heb je  
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best wel vaak nodig op de middelbare school. En het is belangenrijk want Engels is de wereldtaal. 

En Ik denk dat we ook wat meer promotie en  

reclame moeten maken want anders zijn er te weinig kinderen. En moet de school misschien wel 

sluiten. 

 

Ik ben Seb. Ik ben 11 jaar. 

Ik zit in groep 8 het is een hele fijne klas 

Mijn hobby's zijn sporten, spelen met kinderen en bakken 

Ze vonden mijn ideeën goed en mijn ideeën waren meer aandacht voor talen en voor de wc want 

de wc is kapot want je kunt door de wc heen kijken als je hem opentrekt. En er moet meer 

aandacht voor de talen want we skippen soms een les Engels en groep 8 krijgt nu geen Duits 

maar je moet wel meer Engels en Duits krijgen want dat zijn hele belangrijke vakken op de 

middelbare schoor, dat vinden de meeste kinderen ook lastig. En die talen gaan we vaak 

gebruiken want Engels is een wereldtaal en Duitsland ligt naast ons. 

 

Groep 7: 

Hoi ik ben Mees. Ik ben 10 jaar en ik zit in groep 7. 

Mijn hobby's zijn voetballen en tekenen. 

Ik ben gekozen door mijn 3 gekozen dingen waar ik aan wil werken: 

1. De wc want je kan je niet goed concentreren als je niet mag en dat is irritant. 

2. De Ik wil dat hier meer tijd voor word gemaakt veel kinderen krijgen de taak vrijdag niet af. 

3. Buiten les want dit is leuk een keer wat anders en dit is vooral goed voor corona. 

 

Hoi ik ben Madelief. Ik ben 10 jaar. Ik zit groep 7. 

Mijn hobby`s zijn: volleyballen, bakken, buiten spelen 

Waarom ben ik gekozen:  

1. Ik wil graag de speeltoestellen veranderen. 2. kauwgom eten in klas. 3. Meer materiaal. 

4. meer moeilijke Engelse woorden. 5. Gezelligheid in de klas, want er wordt nog steeds gepest. 

 

Groep 6: 

Hallo ik ben Marit. Ik ben 8 jaar oud en ik zit in groep 6. 

Mijn hobby`s zijn schaatsen bakken en buiten spelen. 

Mijn ideeën zijn meer lessen van taal spelling en rekenen buiten doen en in de muzieklessen meer 

zingen en dansen. Ik ben gekozen omdat ik leuke ideeën heb en dat wat je moet hebben heb ik. 

 

Hoi ik ben Tygo. Ik ben 9 jaar. Ik zit in groep 6 en mijn hobby´s zijn: paardrijden, mountainbiken 

en dieren verzorgen. 

Ik zou het heel leuk vinden als er meer speeltoestellen en picknicktafels op het plein zouden 

kunnen komen. Ook vind ik het fijn dat er meer rustigere werkplekken komen. Ik hoor graag 

iedereens ideeën, zodat ik die mee kan nemen naar de leerlingenraad. 

 

Letterfeest 

In groep 3 hebben we op dinsdag 25 januari het Letterfeest gevierd. Alle kinderen in de groep 

kunnen nu alle letters en tweetekenklanken lezen. En dat was natuurlijk een feestje waard. De 

kinderen hebben een letterspeurtocht gedaan in de school en een letter-zonneplek gemaakt. Het 

letterfeest werd afgesloten met de uitreiking van een certificaat aan alle kinderen van groep 3. 

Vanwege quarantaine deed één leerling thuis de speurtocht en was online bij de uitreiking. 
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NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL 

Nationale voorleesdagen 

De Nationale voorleesdagen 2022 zijn van 26 januari t/m 5 februari. 

Voorlezen is ontzettend belangrijk voor opgroeiende kinderen. Met 15 minuten 

voorlezen per dag leert een kind al duizend nieuwe woorden per jaar.  Van de 

peuters en kleuters die geregeld zijn voorgelezen, hebben de meesten voldoende 

woordenschat om een goede start te kunnen maken op school. 

Om voorlezen te stimuleren organiseert Stichting Lezen www.lezen.nl   samen met 

CPNB www.cpnb.nl elk jaar de nationale voorleesdagen, de prentenboeken top 10 

en het prentenboek van het jaar: “Maar eerst ving ik een monster.”  

 

Nieuwsberichten van buiten de school 

In dit deel van de nieuwsbrief plaatsen wij alleen berichten die gericht zijn op, of in het belang 

zijn van, de leerlingen van onze school. Bijvoorbeeld niet-commerciële informatie om het lezen en 

leesplezier van kinderen te vergroten, informatie over kinderactiviteiten van de lokale parochie of 

verenigingen uit de omgeving van de school. Ook is het onder dezelfde voorwaarden mogelijk om 

bv. een informatieposter op te laten hangen op het prikbord in de hal. Als een vereniging om 

aanmelding voor bv. een clubevenement dan is de vereniging zelf verantwoordelijk voor het 

aanmeldproces. 

De beoordeling voor de plaatsing op het prikbord en/of de nieuwsbrief ligt bij de directeur. Houd 

er rekening mee dat de nieuwsbrief (meestal) één keer per maand verschijnt, zo rond de eerste 

dag van de maand. Zorg dus voor een tijdige aanlevering! 

http://www.lezen.nl/
http://www.cpnb.nl/

