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NIEUWSBRIEF 
9 JUNI 2022 

 

Groepsindeling 2022/2023 

Volgend schooljaar ziet de verdeling van de leerkrachten over de groepen er als volgt uit: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/2 

 

 

Joy Nijmeijer Joy Nijmeijer Joy Nijmeijer Joy Nijmeijer Joy Nijmeijer 

Groep 3/4 

 

 

Joy Diepenmaat Joy Diepenmaat Ingrid Eppink Ingrid Eppink Ingrid Eppink* 

Groep 5/6 

 

 

Caterine Nijhuis Caterine Nijhuis 
Mariska ten 

Heggeler 

Mariska ten 

Heggeler 

Mariska ten 

Heggeler 

Groep 7/8 

 

 

Robbin Wentink Robbin Wentink  Robbin Wentink Robbin Wentink** Robbin Wentink 

* Ongeveer 1x per 3 weken wordt juf Ingrid op de vrijdag vervangen door juf Joy Diepenmaat. 

** Tot aan de voorjaarsvakantie wordt meester Robbin op de donderdag vervangen door juf Joy 

Diepenmaat. 

 

Naast de groepsbezetting is er ook de volgende inzet: 

- Juf Mariska Dijks-Slot is de directeur. Zij werkt 24 uur/week; 

- Juf Erna Boomers is de intern-begeleider en zij biedt ondersteuning in de groepen; 

- Op de woensdagen geeft juf Caterine lessen Duits; 

- Juf Kylie Kamphuis is de onderwijsassistente. Zij werkt 24 uur/week in verschillende 

groepen. 

- Margret Buurman is de administratief medewerkster. Zij werkt 6 uur/week op onze school. 

 

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 16 juni 
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NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL 

Buurse Kik Vuuroet 

KOM JIJ OOK MAANDAG 13 JUNI?  

Blijft het in de toekomst wel mogelijk om in Buurse te voetballen, volleyballen, muziek te maken 

of een andere sport te beoefenen? Ledenaantallen van verenigingen nemen steeds verder af. En 

wat betekent dit dan voor het voortbestaan van de Trefkoel? Want bij minder gebruikers zijn er 

ook minder (huur)inkomsten. Vragen die niet alleen steeds meer leven in ons dorp, maar die 

volgens een inventarisatie onder de accommodaties en verenigingen in Buurse ook echt aan de 

orde zijn! 

Als we geen actie ondernemen, zullen binnen enkele jaren voorzieningen verloren gaan. Dit zal 

flinke impact hebben op de leefbaarheid van ons dorp. Willen jongeren dan nog wel in Buurse 

(blijven) wonen? 

We staan aan de vooravond van het maken van keuzes: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we 

voorbereid zijn op die toekomst? Wat vinden we als Buursenaren belangrijk? Welke voorzieningen 

hebben prioriteit? En wat doen we met gebouwen die vanuit de historie belangrijk zijn, maar 

waarvoor weinig invulling is, zoals het Kleine Kerkje? Niet te vergeten: wat willen we met de RK-

kerk, nu het erop lijkt dat deze binnen een paar jaar uit de eredienst zal gaan. Kunnen en willen 

we dit gebouw, dat een belangrijk aangezicht is van Buurse, behouden? 

Belangrijke thema's waar we nu aan zet zijn! Kom daarom maandag 13 juni om 20 uur naar de 

Trefkoel om te horen met welke uitdagingen we als dorp te maken hebben en om met ons mee te 

denken en te praten over de toekomst van Buurse en daarmee die van ons zelf! 

Meld je aan via SBB@Buurse.nl en neem vooral ook familie & vrienden mee, 

want samen moeten we onze schouders eronder zetten. 

We zien je graag! 

 

Team Buurse Kik Vuuroet 

 

Franciscusbende 

Sterrenkijken met de Franciscusbende 

Zondag 3 juli doen we mee aan de landelijke Zonnekijkdag. We verzamelen om 12.30 uur 

bij de sterrenwacht aan de Oude Buurserdijk 2 te Buurse. Hopelijk schijnt deze dag de 

zon. Als dat zo is kun je hem op dit tijdstip het mooist zien. We zullen de zon veilig door 

een telescoop bewonderen. Van migrerende zonnevlekken tot kolkende lussen van gas 

die groter zijn dan de aarde. Amateurastronomen Marjantine en Jilles van Eindhoven 

laten je de zon zien zoals je die niet eerder zag. Ze weten er veel over te vertellen en 

geven tekst en uitleg over van alles en nog wat in ons zonnestelsel. Tussendoor krijgen 

we iets te drinken met een koekje aangeboden. We beëindigen het programma om  
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ongeveer 14.30 uur. We vragen een eigen bijdrage van € 3,-- pp. Opgave via: 

Franciscusbende@Franciscusparochie.nl . 

 

Beachvolleybal Buurse 

 


