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NIEUWSBRIEF 
19 MEI 2022 

 

Nieuwe directeur 

Vorige week bent u door het schoolbestuur geïnformeerd over de benoeming van Mariska Dijks-

Slot als nieuwe directeur van BS Buurse per 1 augustus 2022. Binnenkort zal zij zich op school en 

in de nieuwsbrief nader voorstellen. 

 

Bibliotheek 

Opnieuw doen we een oproep om iemand te vinden die één keer per (ongeveer) 12 weken voor 

ons naar de bibliotheek in Haaksbergen wil gaan om de boeken die wij daar lenen voor onze 

schoolbibliotheek in te leveren en weer nieuwe boeken mee te nemen. Per keer mogen we 

ongeveer 150 boeken lenen. Op dit moment ontbreekt dit stukje van onze collectie en moeten de 

kinderen het doen met de eigen boeken van school. Dat zijn er ook best veel, maar sommige 

kinderen snakken naar een wisseling van de collectie. Wie helpt ons? U kunt zich opgeven bij 

meester Alex (directie@bsbuurse.nl) of onderwijsassistente Martine de Ruiter. 

 

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 16 juni  - donderdag 23 juni  - woensdag 30 juni 

- woensdag 6 juli 
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NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL 

WAK-dag 

Aanmelden voor Workshops in de Week van de Amateurkunst van 21 t/m 29 mei 2022 

voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Locatie: Theater De Kappen 

(voor enkele workshops is aanmelding vooraf nodig. VOL=VOL) 

Zondag 22 mei  

- Workshop Schilderen 

Yvonne Klaczynski en Ida Hartlief verzorgen een workshop schilderen voor kinderen vanaf 

8 jaar. Thema: Fantasiedier en Lijnenspel à la Kadinski. Tijd: 13.00-16.00 uur. Deelname is 

gratis. Vrije inloop. Aanmelden is niet nodig. 

- PopScool - Workshop Trommelen 

PopScool biedt de mogelijkheid om kennis te maken met ritmes en om plezier te 

beleven aan het samen muziek maken. Ook geeft zij enkele zangdemonstraties. 

Voor alle leeftijden. Tijd: 13.00-16.00 uur. Deelname is gratis. Vrije inloop. Aanmelden is 

niet nodig. 

Woensdag 25 mei  

- Workshop Schilderen 

Yvonne Klaczynski en Ida Hartlief verzorgen een workshop schilderen voor kinderen vanaf 

8 jaar. Thema: Fantasiedier en Lijnenspel à la Kadinski. Tijd: 15.00-17.00 uur. Deelname is 

gratis. Vrije inloop. Aanmelden is niet nodig. 

- RTV Sternet – Workshop Vloggen 

Voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar. Maximaal 16 deelnemers. Tijd: 15.00 uur tot 

17.00 uur Deelname is gratis. VOL=VOL. Aanmelden via mail: info@rtvsternet.nl 

- RTV Sternet – Pop Up Studio 

Leer opnames maken aan de hand van een script. Voor jeugd in de leeftijd van 12 t/m 15 

jaar. Maximaal 16 deelnemers. Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur Deelname is gratis. VOL=VOL. 

Aanmelden via mail: info@rtvsternet.nl  

Zondag 29 mei  

- OKIDOKI – Workshop jongleren 

Zelf leren jongleren met balletjes, jongleerdoekjes, diabolo en/of Chinese draaibordjes. 

Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Maximaal 50 kinderen. Tijd: 10.00 uur tot 12.30 uur 

Deelname is gratis. VOL=VOL. Aanmelden via mail: ingridpinkse@gmail.com  

Programma: 10.00-10.30 uur: circusact door OkiDoki, 10.30-11.50 uur: workshop 

jongleren, 11.50-12.00 uur: pauze, 12.00-12.30 uur: voorstelling kinderen ouders en 

opa/oma zijn welkom om naar de capriolen van hun kinderen te kijken. We hebben enkele 

ouders nodig die willen helpen bij deze workshops. Graag bij aanmelding doorgeven. 
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Franciscusbende 

‘Big five scoren’ in het Witte Veen 

Zondag 22 mei verzamelen we om 15.00 uur bij de familie ter Huurne aan de Braamweg 

11 te Buurse. Onder leiding van het I.V.N. gaan we het Witte Veen in op zoek naar ‘the 

big five’: Schotse hooglanders, reeën, fazanten, hazen en de wolf! Het wordt een 

wandeling van twee uur voor kinderen en hun ouders tussen de mooiste heide en 

planten in onze regio! Geef bij je opgave aan met hoeveel kinderen en volwassenen je 

komt: franciscusbende@franciscusparochie.nl. We vragen € 3,-- voor de onkosten. 

 
Aanmelding Vormselproject Zuidoost-Twente 2023 

Al vóór de zomervakantie maken we een begin met de voorbereiding van tieners van groep 8, de 

brugklas en hoger op het sacrament van het Vormsel. Dat zal begin februari in de Jozefkerk te 

Enschede worden toegediend. Wie met het project mee wil doen, vragen we zich nu al op te geven. 

Dat kan via: https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform  

Het Vormselproject voor Zuidoost Twente wordt het komend schooljaar 2022/2023 aangeboden in 

de Jacobusparochie te Enschede, maar staat ook open voor tieners uit de parochies Maria Vlucht 

en Franciscus, die liever niet wachten tot de brugklas, maar in groep 8 hun Vormsel willen 

ontvangen. In het schooljaar 2023-2024 zal de voorbereiding weer in de parochies Maria Vlucht 

en Franciscus plaatsvinden. De voorbereiding vindt grotendeels plaats in de parochiezaal en kerk 

van de Sint Jan, aan de Haaksbergerstraat 253 te Enschede. 

In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van Jezus inhoudt. Door het lezen van 

verhalen en het doen van oefeningen, leren ze de persoon van Jezus beter kennen, krijgen de 

jongeren meer inzicht in wat ‘samen kerk zijn’ eigenlijk is en wat dat van hen vraagt, en brengen 

we jongeren in contact met ‘samen stil worden en bidden’. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar 

en met andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit 

de parochie. Zo hopen wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige Geest, waar we bij het 

Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is. 

We vragen vormelingen op te geven vóór 30 juni a.s. We verwachten van alle deelnemers, ouders 

en kinderen, een positieve houding en inzet. De eerste bijeenkomst is op zondag 3 juli a.s. van 

11.30 tot 14.00 uur in de Sint Janskerk aan de Haaksbergerstraat 253. Dan maken we kennis met 

elkaar en met het project. 

Stuurgroep Vormselvoorbereiding en pastoraal werker Frank de Heus 

f.deheus@rkzuidoosttwente.nl / 06 300 988 33 

mailto:franciscusbende@franciscusparochie.nl
https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform
mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

