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NIEUWSBRIEF 
18 FEBRUARI 2022 

 

Hartelijk welkom 

In april wordt Tess 4 jaar. De komende weken komt zij wennen in onze kleutergroep. Wij wensen 

haar een hele fijne schooltijd toe op BS Buurse. 

 

Coronamaatregelen 

De Coronamaatregelen worden na de voorjaarsvakantie voor een groot deel opgeheven. 

Dit betekent dat de leerlingen uit verschillende groepen op school weer met elkaar samen mogen 

spelen en werken. De pauzes worden weer, zoals ze voor de invoering van de maatregelen waren. 

Ook gastlessen en uitstapjes mogen weer. Ouders mogen weer op school komen voor bijvoorbeeld 

een gesprek. We kiezen er wel voor om het brengen en halen wel buiten te houden, omdat we 

gemerkt hebben dat dit zorgt voor een rustige start van de dag in de groepen. 

In het schoolgebouw hoeven geen mondkapjes meer gedragen worden, het mag wel. De 

anderhalve meter afstand hoeft ook niet weer, hoewel het advies wel blijft om enige afstand te 

houden. Wie daar behoefte aan heeft, mag een ander daar gewoon op aanspreken. 

Voor de leerkrachten en leerlingen van groep 6 t/m 8 blijft het advies om twee keer per week 

(woensdag en zondag) een zelftest te doen. Er worden na de voorjaarsvakantie weer nieuwe 

zelftests geleverd op school. Leerlingen kunnen dan weer vijf testen mee naar huis nemen. 

De quarantainetijd bij besmetting is terug gebracht naar 5 dagen en 24 uur klachtenvrij. 

 

Personele zaken 

Juf Mieke start na de voorjaarsvakantie als leerkracht op de Petrusschool in Hengevelde. Juf 

Mariska zal tot aan de zomervakantie op de donderdagen in groep 7/8 lesgeven. We zitten in een 

wervingsproces om een nieuwe leerkracht te vinden om tot aan de zomervakantie de 

werkdrukdagen van de vaste leerkrachten in te vullen. 

 

Procedure directeur BS Buurse 

Voor de zomervakantie heeft onze directeur Juliët een mooie uitdaging aangenomen en ontstond 

er bij ons vacatureruimte. Het afgelopen half jaar hebben we met de MR en het team gekeken 

naar verschillende mogelijkheden voor een nieuwe directeur. Dit deden we ook met de bestuurder 

van Keender.  

Met een MR van een andere school is er onderzocht of we een gezamenlijke vacature uit konden 

zetten en is er een positief gesprek geweest met een kandidaat. Helaas heeft dit niet geleid tot 

invulling van de vacature.           

De afgelopen weken hebben we daarom een vacaturetekst voor een nieuwe directeur opgesteld en 

deze vacature is nu intern en extern uitgezet. We hopen op positieve reacties, de vacature mag 

gerust gedeeld worden. Tot die tijd is Alex van Dal bij ons als interim-directeur.   

Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust aan één van de leden van de MR. 
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Pleinwacht 

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 3 maart  - donderdag 10 maart - dinsdag 15 maart  

- dinsdag 29 maart  - dinsdag 12 april  - donderdag 14 april 

- donderdag 21 april 

 

Ouder-app 

In het team hebben we vorige week besloten te gaan starten met de ouder-app Parro. In de 

eerste weken na de voorjaarsvakantie gaan we hiermee aan de slag en zult u een uitnodiging 

ontvangen om de app te downloaden en u aan te melden. Met Parro kunnen we veel directer met 

u communiceren en kunnen (rapport)gesprekken veel handiger ingepland worden. U hoort 

binnenkort meer van ons. 

 

Veilig verkeer 

Wij vragen iedereen die met de auto de kinderen komt brengen/halen te parkeren bij De Trefkoel 

of de rooms-katholieke kerk. Parkeer niet in het doodlopende stukje De Noor (bij het kleuterplein)! 

 

Werkzaamheden schoolplein 

In de voorjaarsvakantie worden er wat werkzaamheden uitgevoerd op het schoolplein. Een stukje 

groenstrook ter hoogte van het peuterlokaal was eigendom van de gemeente en die heeft dat 

verkocht aan de buurman. Het groen wordt verwijderd en het hekje verplaatst. We krijgen nieuw 

groen terug van de gemeente. 

 

Voorleeswedstrijd 

Woensdag 16 februari heeft Wout (groep 7) meegedaan aan de Voorleeswedstrijd in De Kappen in 

Haaksbergen. Hier las hij voor uit het boek Geronimo Stilton SOS uit de ruimte. 

Wout heeft een spannend stukje voor gelezen. Dit heeft Wout heel goed gedaan. Hij kreeg hele 

mooie feedback van de voorzitter van de jury. Die had zo geboeid zitten luisteren dat hij vergat 

wat op te schrijven. Wout heeft helaas niet gewonnen maar wij zijn wel super trots op Wout! 

 

Lekker lezen in de vakantie 

Tijdens vakanties zakken veel leerlingen iets terug in leesniveau en andere schoolse 

vaardigheden. Het is wijs om dagelijks (of zoveel mogelijk) met ze te blijven lezen, ook in de 

vakantie. 

We adviseren minimaal een kwartier; dan heeft uw kind ook echt even de tijd om in het verhaal te 

komen. Door te blijven lezen, blijft het leesniveau op peil en dat is fijn. 

 

Tips voor thuis: 

Lezen is leuk, maar hardop nadenken bij de tekst is nog veel leuker. Kies met je vinger een vraag 

of draai aan het wijzertje. Wat kun jij allemaal bedenken bij dit verhaal? 

Hardop  denk- kaart (onderwijsmaakjesamen.nl) 

Wil je zien hoeveel je al gelezen hebt? Houd dan jouw eigen leesmeter bij! Kleur elke keer als je 

gelezen hebt een vakje in. Hoeveel leesmeters kun jij maken? 

Leesmeter (onderwijsmaakjesamen.nl) 

mailto:m.buurman@bsbuurse.nl
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2015/06/Hardop-%C2%AD-denk-kaart.pdf
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2015/06/Leesmeter.pdf
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GMR-leden Keender gezocht 

De Keender GMR is op zoek naar nieuwe leden. Graag brengen we de vacatures bij jullie onder de 

aandacht. Met ingang van het schooljaar 2022/2023 zijn er twee oudergeleding- en één 

personeelsgeledingvacature in te vullen. De GMR bestaat uit een groep van twaalf mensen, zes 

ouders en zes personeelsleden. Bij voorkeur verdelen we de GMR-plekken onder zo veel mogelijk 

verschillende Keenderscholen. 

 

Wat doet de GMR precies?  

Wat de medezeggenschapsraad (MR) van uw school op schoolniveau beslist en adviseert, doet de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor zaken op centraal niveau. 

Beleidsvoornemens die van toepassing zijn op alle scholen worden vanuit Keender voorgelegd aan 

de GMR ter advisering of instemming. 

 

Stel, je hebt interesse om deel te nemen, wat verwacht de GMR dan van je? 

- Je bent een goede vragensteller die beschikt over kritisch oordeelvermogen; 

- Je bent gericht op samenwerken, de GMR spreekt met één mond; 

- Je respecteert de grondslag van de stichting van harte; 

- Je bent in staat belangen van de stichting objectief af te wegen tegen die van kinderen, 

personeel, ouders, scholen en anderen. 

 

Denk je nu: ‘Ik heb wel belangstelling maar ik heb geen ervaring.’  

Dan nodigen wij je van harte uit om langs te komen zodat we je vragen kunnen beantwoorden. Op 

19 april 2022 hebben we daar voorafgaand aan de vergadering tijd voor. Je kunt je aanmelden via 

gmr@keender.nl.  

 

- Je hoeft geen lid te zijn van de MR van je school, je moet wel minstens een schoolgaand 

kind op een van de Keender basisscholen hebben of werkzaam zijn op een Keender 

basisschool; 

- Ieder schooljaar verzorgt de GMR een basiscursus (G)MR die je gratis kunt volgen; 

- We vergaderen gemiddeld zeven keer per schooljaar en je wordt verwacht om soms samen 

met een ander GMR lid een opdracht voor te bereiden of taak uit te voeren. We helpen 

elkaar graag! 

 

Deze GMR oudergeledingen kunnen je vragen beantwoorden:  

De oudergeledingen Manon Semmekrot en Bas Hekman willen graag je eventuele vragen over het 

deelnemerschap beantwoorden en hun ervaringen met je delen. Stuur ze een mailtje: 

manonsemmekrot@gmail.com en b.hekman@salesregie.nl.  

 

Deze GMR personeelsgeledingen delen ook graag hun ervaring met je:  

Natuurlijk zijn er personeelsgeledingen die je kunt benaderen met vragen; Saskia Manenschijn en 

Els Bol zijn ook per mail te bereiken: s.manenschijn@keender.nl en e.bol@keender.nl.  

 

Je interesse doorgeven voor 25 april 2022  

Twijfel niet, neem contact op met gmr@keender.nl om je belangstelling door te geven. Doe dit 

voor 25 april 2022. In mei worden verkiezingen georganiseerd. Graag tot ziens! 

 

 

mailto:gmr@keender.nl
mailto:manonsemmekrot@gmail.com
mailto:b.hekman@salesregie.nl
mailto:s.manenschijn@keender.nl
mailto:e.bol@keender.nl
mailto:gmr@keender.nl
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Stille reserve 

Het lerarentekort wordt steeds nijpender en zichtbaarder. Ook in Oost-Nederland. De 

schoolbesturen (ook Keender) in Oost-Nederland zijn daarom gestart met een regionale aanpak. 

Eén van de actiepunten is het mobiliseren van de stille reserve. Dat zijn mensen die in het 

verleden de PABO hebben gedaan, maar niet (meer) in het onderwijs werkzaam zijn. Ben u zo 

iemand, of ken u zo iemand? Dan kunt u (of hij/zij) contact opnemen met Marjory Vermegen van 

het loopbaancentrum Oost-Nederland: m.vermeegen@loopbaancentrum-on.nl of 06-42470225. 

U kunt ook eerst het filmpje bekijken: https://vimeo.com/560321179?ref=em-share 

Bij deze nieuwsbrief zit ook een informatiefolder als bijlage. 

Helpt u mee het lerarentekort aan te pakken?!  

 

Fijne Voorjaarsvakantie!  
Allemaal een hele fijne, zonnige voorjaarsvakantie gewenst.  

 

 

 

  

mailto:m.vermeegen@loopbaancentrum-on.nl
https://vimeo.com/560321179?ref=em-share
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