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NIEUWSBRIEF 
15 APRIL 2022 

 

Hartelijk welkom 

In mei wordt Zara 4 jaar. Lars wordt begin juni 4 jaar. De komende weken komen zij wennen in 

onze kleutergroep. Wij wensen Zara en Lars een hele fijne schooltijd toe op BS Buurse. 

 

Parro 

Vorige maand zijn we gestart met de ouderapp Parro. Bijna alle ouders hebben de app 

gedownload en hun account geactiveerd. Via Parro versturen de leerkrachten regelmatig korte 

berichten uit hun groep. Ook wordt er bv. om hulpouders gevraagd en aan het einde van het jaar 

kunt u zelf te dag en tijd van het rapportgesprek inplannen. 

Heeft u uw account nog niet geactiveerd of is het niet gelukt? Juf Mariska en meester Robbin 

helpen u graag! 

 

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 12 mei  - maandag 16 mei  - donderdag 19 mei 

- maandag 30 mei  - donderdag 2 juni  - donderdag 9 juni 

- donderdag 23 juni  - donderdag 30 juni  - woensdag 6 juli 

 

Bibliotheek 

Wij zijn nog steeds 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 of onderwijsassistente Martine de Ruiter (m.deruiter@keender.nl).  

 

Luizenbrigade 

Aan het einde van het schooljaar nemen een aantal ouders afscheid van de luizenbrigade, omdat 

hun kind naar het voortgezet onderwijs gaat. We zijn daarom dringend op zoek naar een aantal 

ouders die willen helpen om een aantal keer per jaar (de vrijdag na een vakantie) de leerlingen te 

controleren op hoofdluizen en neten. U kunt zich aanmelden Alex van Dal: directie@bsbuurse.nl.  

 

Schoolontwikkeling 

Het team van BS Buurse is dit schooljaar tijdens de vergaderingen en studiedagen enthousiast  
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aan de slag gegaan om onze visie ‘Grensverleggend onderwijs’ steeds meer vorm te geven. De 

hoofdonderwerpen van dit schooljaar zijn: 

- Versterken van het onderwijs in begrijpend luisteren en begrijpend lezen; 

- Het vergroten van het eigenaarschap van leerlingen; 

- Het steeds meer werken volgens de koers die in ons visiedocument is vastgelegd. 

 

Begrijpend luisteren en lezen 

We hebben dit schooljaar begeleiding gehad van schoolbegeleidingsdienst Expertis. Samen met 

de begeleider hebben we onze onderwijsresultaten voor begrijpend luisteren, begrijpend lezen en 

woordenschat regen het licht gehouden. We zien dat deze resultaten sinds de coronaperiode lager 

zijn dan dat ze daarvoor waren op onze school. We hebben daarom kritisch gekeken naar hoe wij 

onze lessen geven en wat daarin beter/effectiever kan. Ook hebben we gekeken naar hoe we 

goede teksten kunnen selecteren en daar een passende verwerking bij kunnen maken volgens de 

didactiek van ‘close reading’. Om de algemene kennis die kinderen nodig hebben om de inhoud 

van een verhaal of tekst te kunnen snappen (voorkennis) kunt u uw kind thuis helpen door bv. 

samen naar Het Klokhuis of het Jeugdjournaal te kijken en over de onderwerpen te praten. Ook 

het bezoeken van een museum, theatervoorstelling of het samen boodschappen doen helpt enorm 

om de algemene kennis en woordenschat van uw kind te vergroten.  

 

Eigenaarschap van leerlingen 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 werken met een eigen ‘kindplan’. Zij reflecteren op hun eigen 

leren en stellen zelf of samen met de leerkracht eigen leerdoelen op. Daarmee gaan zij dan één 

dag in de week aan de slag. Ze dragen daarbij een passende eigen verantwoordelijkheid. In alle 

groepen werken we ook met planborden, dag- en weektaken. Zo kunnen leerlingen leren plannen 

en eigen keuzes maken in de volgorde waarin zij opdrachten maken. Om dit proces zorgvuldig te 

begeleiden maken we steeds weer gebruik van de vier ‘Beertjes van Meichenbaum’ (Wat moet ik 

doen?, Hoe ga ik het doen?, Ik doe mijn werk! en Ik kijk mijn werk na, wat vind ik ervan?). 

Thuis kunt u uw kind ook helpen in het ontwikkelen van eigenaarschap. Bijvoorbeeld door een 

weekplanning op te hangen. Op welke dagen moet je je gymspullen meenemen, waar leg je die 

(de avond van te voren) zelf klaar, zodat je ze niet vergeet. Dit schooljaar zijn we ook weer 

begonnen met de Leerlingenraad. Een aantal door de groepen gekozen leerlingen denken mee 

over bv. het schoolplein, het voorkomen en stoppen van pesten op school en zij hebben input 

gegeven voor het strategisch beleidsplan van Stichting Keender. 

 

Werken volgens de visie 

We willen onze leerlingen een breed aanbod van kennis en vaardigheden bieden om ze goed op de 

toekomst voor te bereiden. Om hier op school vorm aan te geven gaan we de komende maanden 

in de groepen 3 t/m 8 op de donderdagmiddagen werken met ‘talentenuren’. Op basis van hun 

interesse of talent kiezen de leerlingen een activiteit uit waar ze een periode lang aan werken. 

Bijvoorbeeld: in de moestuin werken, schaken, klusgroep of koken. Bij deze activiteiten proberen 

we waar kan het toepassen van de basisvaardigheden (rekenen en taal) te koppelen aan de 

activiteit. Zo maken we het leren direct betekenisvol. 

 

Koningsdag 

Op vrijdag 22 april vieren wij de Koningsdagen. U heeft hierover informatie ontvangen van het 

KinderFeestCommissie (KFC). De Koningsdag is afgelopen om 12.00 uur. Dat begint de 

meivakantie. 
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H2O-activiteitendag 

Op maandag 9 mei (de dag na de meivakantie) hebben we op onze school voor alle leerlingen een 

activiteitendag van H2O. H2O is de overleggroep van alle Haaksbergse basisscholen. Tijdens de 

activiteitendag doen alle groepen twee workshops geleid door experts. Dit zijn de workshops van 

H2O die de afgelopen twee jaar niet door konden gaan i.v.m. Corona. Maandag 9 mei wordt dus 

een hele leuke, creatieve dag voor alle leerlingen van BS Buurse! 

 

Rapportgesprekken 

De laatste ronde rapportgesprekken van dit schooljaar stond nog niet op de kalender. Deze zijn 

gepland op 5 en 6 juli 2022. Een paar weken daarvoor zetten de leerkrachten in Parro de 

tijdsblokken open (dat wijst zichzelf tegen die tijd vanzelf) en kunt u zelf uw gesprek(ken) 

inplannen. 

 

Plantjesactie Oudervereniging 

Beste Buursenaren, 

Alle tuintjes in Buurse zien er op zijn Paasbest uit, we worden er helemaal vrolijk van. 

Het is niet alleen één en al fleurigheid, er is ook een heel mooi geldbedrag opgehaald voor de 

Basisschool, ruim € 1450,-. 

Graag willen wij Seb Winkelman en Kyan ter Huurne in het zonnetje zetten. Deze twee 

topverkopers van de basisschool hebben bijna heel Buurse bezocht met hun lijsten. 

Zij hebben voor hun inzet een mooie prijs gekregen, namelijk een bon van bol.com 

Seb en Kyan, heel veel plezier ermee en nogmaals bedankt! 

Wij gaan met deze mooie opbrengst een bijdrage leveren aan de sportdag in de vorm van een 

gave stormbaan en het schoolreisje die gelukkig weer door kan gaan. 

Bedankt namens de Oudervereniging van Basisschool Buurse. 

 

Schoolfruit 

Volgende week is de laatste week dat we schoolfruit geleverd krijgen van het EU-schoolfruit 

project. Het afgelopen halfjaar hebben we drie dagen in de week verschillende soorten fruit en 

groenten gegeten in de pauzes. Lekker en gezond! Na de meivakantie is het de bedoeling dat de 

kinderen zelf weer fruit meenemen om in de pauzes te eten. 
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NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL 

Skeelerclinic IJSCH 

IJs- en skeelerclub Haaksbergen organiseert een skeelerclinic. De bijeenkomsten zijn op 2 mei,  

9 mei, 16 mei, 23 mei, 30 mei en 20 juni. De start is om 18.30 uur, maar graag aanwezig zijn om 

18.15 uur. 

Opmerkingen: 

Iedereen is verplicht om de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen tijdens de 

lessen: 

- Goede skeeler/fietshelm (met juiste pasvorm) 

- Kniebeschermers 

- Polsbeschermers 

- Elleboogbeschermers 

Bij het ontbreken van bovengenoemde beschermingen mogen wij u niet deel laten nemen aan de 

lessen. 

Het verschuldigde inschrijfgeld kan op de eerste avond in het clubhuis worden betaald. 

De kosten voor de gehele cursus bedragen € 10,- inclusief diploma skeeleren op de laatste les. 

(Bij regen vervalt de les, deze wordt ingehaald. max. 1 keer) 

Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. 

IJs- en SkeelerClub Haaksbergen IJSCH is niet aansprakelijk voor welk letsel of schade dan ook, 

of voor diefstal of vermissing van eigendommen. 

Wil je deelnemen dan graag mailen naar ledenadmin@ijsch.nl.  

 

Muziekvereniging Crescendo 

In de afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 4, 5 en 6 samen muziek gemaakt. 

Woensdagmiddag 13 april zijn deze lessen afgesloten met een uitvoering op het schoolplein, met 

in het publiek de overige leerlingen en ouders/verzorgers.  

Ben je na deze muzieklessen enthousiast geworden om een instrument te leren bespelen? Dan 

kun je deelnemen aan de 6 lessen voor € 6,- actie van muziekvereniging Crescendo Buurse. De 

lessen vinden plaats in de Trefkoel gedurende de maanden mei en juni.  

Deze actie is er voor iedereen. Dus niet alleen voor kinderen van de basisschool, maar ook voor 

bijvoorbeeld broers, zussen, papa's en mama's.  

Lijkt je het leuk om een instrument te leren bespelen? Geef je dan op bij Boraya Lohuis, 06-

40715889, borayalohuis@hotmail.com.  
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Humankind KidsRUN  

Jong geleerd is oud gedaan! Samen met vriendjes, klasgenootjes, broertjes of zusjes een leuke 

sportieve dag beleven en na afloop een medaille ontvangen. Wie wil dat nou niet? 

De Humankind KidsRUN is op 24 april in Enschede. Er zijn startplekken op tien verschillende 

plaatsen in de stad. Er is dus altijd wel een startplek bij jou in de buurt. 

Individueel inschrijven of als groep (online) met jouw vrienden, broertjes, of klasgenoten kan tot 

en met 20 april. Bekijk onze website voor de inschrijfpunten en startplekken: 

www.enschedemarathon.nl/afstanden/humankind-kidsrun/  

 

HATAC Tafeltennisrobot 
Tafeltennisvereniging HATAC Haaksbergen heeft een robot die graag door jou uitgedaagd wil 

worden! Kan jij van hem winnen? Met de robot leer je snel hoe je een balletje slaat. 

Natuurlijk hebben we ook een trainer die jou ondersteund! Kom nu gratis kennis maken met deze 

geweldige sport! Zien we jou snel in onze zaal? 

Voor vaders, moeders en/of verzorgers: 
Adres: Lijsterstraat 11, Haaksbergen (in sporthal), Datum: woensdag 27 april en 4 mei 2022 (meivakantie), 
Tijd: 15-17 uur. Mocht je eerder eens kennis willen maken met ons? Graag zelfs! Je bent welkom op 
maandag vanaf 18.00 uur en donderdag vanaf 18.30 uur in onze zaal. We trainen dan met onze 
jeugdtrainers! 
 

Oranjeloop 
Het heeft even geduurd, maar dit jaar organiseren wij traditiegetrouw namens de Atletiek 

Vereniging Haaksbergen weer de oranjeloop! Een erg gezellig hardloopevenement waarbij de 

jeugd én ouders zich in het zweet kunnen lopen. De kinderen lopen samen met leeftijdsgenootjes 

1 of 2 rondes over de baan, om vervolgens te finishen en een medaille in ontvangst te nemen. 

Tevens is er een trailrun voor alle leeftijden waar ouders en kinderen samen een parcours 

afleggen. Het inschrijven kan op 27 april vanaf 9.30 uur bij het clubgebouw van de AVH. 

Tijdschema: 

09.30 uur: Start inschrijven 

10.30 uur: 0 t/m 6 jaar  1 ronde 

10.40 uur: 7 jaar   1 ronde 

10.50 uur: 8 jaar   1 ronde 

11.00 uur: 9 jaar   2 rondes 

11.10 uur: 10 jaar en ouder 3 rondes 

11.30 uur: Alle leeftijden  Trailrun 

http://www.enschedemarathon.nl/afstanden/humankind-kidsrun/

