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NIEUWSBRIEF 
17 MAART 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. 

 

Parro 

Binnenkort starten wij op onze school met het gebruik van de communicatieapp Parro. Met Parro 

kunnen school en ouders op een veilige en vlotte manier met elkaar communiceren. Parro is een 

besloten systeem dat alleen gebruikt kan worden door ouders en medewerkers van onze school. 

De school kan via Parro korte nieuwtjes versturen; alleen naar de ouders van de groep waarvoor 

de informatie relevant is. Ouders kunnen via Parro o.a. hun kind ziek melden en zelf hun 

gesprekstijd inplannen voor de 10-minutengesprekken. 

Voordat we Parro kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat u een account aanmaakt. Hieronder 

leest u wat u moet doen. 

 

1 
Accepteer de uitnodiging 

Binnenkort ontvang je van een e-mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen van je kind”. Je 

bent nu toegevoegd aan de groep.  Heb je nog geen ParnasSys-account. Dan volgt de tweede mail en 

ga je door naar stap 2. Heb je al een ParnasSys-account dan kun je inloggen en ga door naar stap 3. 

 

 

2 
Maak je account actief 

Vanuit ParnasSys krijg je een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee maak je een 

ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de link is verlopen, kun je de 

leerkracht vragen om je opnieuw uit te nodigen. 

 

 

3 
Inloggen 

Je kunt nu inloggen in Parro. Je kunt Parro natuurlijk op je telefoon gebruiken door de app te 

downloaden in de App Store of Google Play Store. Gebruik je Parro liever vanaf de computer? Log dan 

in op talk.parro.com. 

 

Bij deze nieuwsbrief is ook een bijlage toegevoegd met een handleiding voor het gebruik van 

Parro. Wilt u meer weten, kijk dan op: www.parro.com/ouders.  

U kunt ook hulp vragen aan juf Mariska of meester Robbin als het installeren niet meteen lukt. 

Wij vragen u uw account te activeren voor 31 maart a.s. Bij voorbaat dank! 

 

Personele zaken 

Kortgeleden is Juf Miriam de Leeuw bij ons op school gestart. Zij zal tot aan de zomervakantie in 

alle groepen de werkdrukdagen van de leerkrachten vervangen. Zij werkt op de dinsdagen bij ons 

op school. Wij wensen Miriam veel plezier en succes op onze leuke school! 

 

 

 

http://www.parro.com/ouders
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Coronabesmettingen 
Er zijn op dit moment behoorlijk wat kinderen van onze school positief getest op Corona. Na 

overleg met de GGD kunnen we gewoon open blijven, maar er is ons wel gevraagd alert te zijn op 

nog meer besmettingen. Daarom is er bij deze nieuwsbrief een informatiebrief van de GGD als 

bijlage toegevoegd. Heeft u een zelftest nodig voor uw kind, dan kunt u deze van school krijgen 

(ook voor leerlingen van groep 1 t/m 5). Volgende week heeft de school weer contact met de GGD 

om te zien of het aantal besmettingen toe- of afneemt en hoe verder. Als er verdere actie van de 

school of van ouders nodig is, dan informeren wij u hier over. 

 

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). 

- maandag 21 maart  - maandag 22 maart  - dinsdag 29 maart   

- dinsdag 12 april  - donderdag 14 april  - donderdag 21 april   

- donderdag 12 mei  - maandag 16 mei  - donderdag 19 mei 

 

Bibliotheek 

We zijn deze week weer gestart met het uitlenen van boeken uit onze bibliotheek. De leerlingen 

van groep 8 zijn weer gestart met hun werkzaamheden als bibliothecarissen. 

Van de vorige serie boeken die wij van de bibliotheek hadden geleend, zijn er in een jaar tijd 20 

kwijtgeraakt. We hopen dat u mee wilt helpen het kwijtraken van boeken te voorkomen. Dat kunt u 

doen door met uw kind een vaste plek in huis af te spreken waar de geleende bibliotheekboeken 

bewaard worden en er op te letten dat de geleende boeken na drie weken weer ingeleverd 

worden. Fijn als u uw kind dit aan wilt leren. 

Wij zijn op zoek naar één of twee ouders die eens in de twee à drie maanden onze collectie 

bibliotheekboeken willen omruilen in de bibliotheek Haaksbergen. Het gaat om het inleveren en 

uitkiezen van 150 leesboeken per keer. Aanmelden kan bij Alex van Dal: directie@bsbuurse.nl.  

 

Liedjesavond 

Op donderdag 7 april is er eindelijk weer een Liedjesavond. De leerlingen van groep 1 t/m 4 

zullen op deze avond verschillende optredens verzorgen rondom het thema ‘Beroepen’. De 

ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn uitgenodigd voor de Liedjesavond. Per 

gezin kunnen twee personen aanwezig zijn (omdat we zoveel kinderen in de onderbouw hebben, 

past meer publiek er niet in). Het wordt vast een heel muzikale en gezellige Liedjesavond! 

 

Muzieklessen 

Muziekvereniging Crescendo Buurse biedt de leerlingen van groep 4, 5 en 6 vijf boeiende 

muzieklessen aan op de woensdagen. De komende weken gaan zij oefenen om op woensdag 13 

april een mini-concert te geven van 14.00 uur tot 14.15 uur. Bij mooi weer op het schoolplein, 

zodat u (als u uw kind iets vroeger komt halen) ook kunt meegenieten. 

 

Studiedag 

Herinnering: Op vrijdag 25 maart zijn alle leerlingen van BS Buurse vrij. De leerkrachten hebben 

dan een studiedag. 

mailto:m.buurman@bsbuurse.nl
mailto:directie@bsbuurse.nl
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Paasviering 

Op donderdag 14 april (Witte Donderdag) en vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) vieren we Pasen op 

BS Buurse. Voorafgaand aan de Paasviering zamelen de kinderen blikjes of potjes met houdbare 

etenswaren in (bv. ingeblikt fruit). Deze gaan een aantal leerlingen en de leerkrachten brengen bij 

zieke en hoogbejaarde mensen in de buurt. Op de vrijdag gaan we paaseieren zoeken. De 

kinderen zijn die dag om 11.45 uur uit. De leerkrachten informeren de leerlingen binnenkort 

nader over de Paasviering. 

Voorjaarsactie OV 

De oudervereniging heeft een hele mooie voorjaarsactie op touw gezet. De kinderen van BS 

Buurse verkopen verschillende soorten voorjaarsbloeiers, zaden en vogelhuisjes om heel Buurse 

een gezellig en fleurig voorjaar te bieden. U kunt bestellen bij de kinderen of online via deze link: 

https://forms.gle/LyoW94cVyTXNUXsY6. Bestellen kan tot 25 maart a.s.  

U kunt uw bestelling op zondag 3 april tussen 10.00 uur en 12.00 uur ophalen op het schoolplein. 

Meer informatie kunt u lezen in de twee bijlagen bij deze nieuwsbrief. 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Heeft u een kind dat tussen nu en maart 2023 vier jaar wordt of kent u iemand die een fijne 

basisschool voor zijn/haar kind zoekt? We hebben dit schooljaar geen open dag, maar op afspraak 

geven wij een rondleiding en laten wij u kennis maken met onze school. Bel 053-5696363 om of 

mail naar directie@bsbuurse.nl een afspraak te maken. 

 

 
  

https://forms.gle/LyoW94cVyTXNUXsY6
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NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL 

Nieuws van de Franciscusparochie 

Vogelhuisjes maken voor kinderen | Synode voor ouders | Franciscusbende 

God zorgt voor bloemen en vogels. Bloemen worden prachtig aangekleed. Vogels vinden overal 

voedsel. Maar wie zorgt er voor een mooie woning voor de vogels in de lente, waar zij met hun 

kinderen kunnen wonen? Dat gaan wij doen! Zaterdag 26 maart kunnen kinderen onder 

deskundige begeleiding van mijnheer Leferink tussen 14.00 en 16.30 uur vogelhuisjes maken op 

het erf aan de Eibergsestraat. Voor gereedschap en materiaal wordt gezorgd. 

Ouders van kinderen, die op de basisschool zitten, nodigen wij uit voor een geloofsgesprek in het 

kader van de synode, die de paus heeft uitgeroepen. Pastor Frank de Heus en de stuurgroep van 

de Franciscusbende begeleiden het gesprek. We zorgen voor gezelligheid, een hapje en een 

drankje en gaan met elkaar aan de praat aan de hand van vragen als: ‘Wat kan de kerk doen om 

je een thuisgevoel te geven?’, ‘Wat maakt het leven de moeite waard? Waar word jij enthousiast 

van?’, ‘Hoe moet de kerk er voor kinderen en jongeren uitzien?’, en nog veel meer. Een verslagje 

van het gesprek sturen we in voor de synode, maar we voeren het gesprek met name voor onszelf. 

Plaats van handeling: De grote zaal van de Bonifatiuspastorie op maandag 28 maart van 20.00 

tot 21.30 uur. 

Geef bij je opgave aan voor welke activiteit en met hoeveel personen je komt: 

franciscusbende@franciscusparochie.nl.  

mailto:franciscusbende@franciscusparochie.nl

