
 

1 

 

 

    

NIEUWSBRIEF 
8 JULI 2022 

 

Kennismaking nieuwe directeur 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Graag wil ik mij aan u voorstellen.  

Mijn naam is Mariska Dijks en met ingang van volgend schooljaar mag ik 

mezelf officieel directeur van BS Buurse noemen. Een fantastische 

uitdaging om na 13 jaar onderwijs, eerst als leerkracht en later als intern 

begeleider, dit nieuwe hoofdstuk te starten. U gaat me ongetwijfeld zien 

of spreken op de speelplaats, in de buurt of in de school. Ik vind het 

belangrijk dat u weet wie ik ben, zodat we elkaar in de toekomst 

makkelijk kunnen vinden. 

Ik ben 36 jaar en woon samen met mijn man Thijs en onze 2 kinderen 

(Jasmijn en Evan) in het Overijsselse Hengelo. Mijn hobby’s zijn muziek maken, tennis en met mijn 

gezin zoek ik graag de gezelligheid op. 

Ik ben mijn onderwijsloopbaan begonnen als inval-leerkracht, waarna ik mijn plek vond op de St. 

Aegidiusschool in het dorp Hertme. De saamhorigheid en kleinschaligheid sprak mij erg aan en ik 

heb mij hier de afgelopen 7 jaar mogen ontwikkelen. In mijn werk als leerkracht ervaarde ik de 

kracht van een goed contact tussen school, ouders en de leerling. Dit heb ik verder doorgezet in 

mijn werk als Intern begeleider. Hiernaast groeide mijn interesse in leiderschap. Ik heb de 

opleiding tot basisbekwaam schoolleider gevolgd en de bijbehorende werkzaamheden op de St. 

Aegidiusschool mogen ervaren. 

Dit schooljaar ben ik rustig gaan kijken naar de vacatures van directeur in een andere frisse 

omgeving. En dat is de bijzonder leuke basisschool BS Buurse geworden! Ik heb kennis gemaakt 

met een enthousiast team en kijk ernaar uit om de kinderen en u te leren kennen. Tot snel. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mariska Dijks 

 

Op maandag 11 juli is juf Mariska de hele dag op school aanwezig tijdens de Meester- en 

juffendag. U kunt dan al met haar kennis maken. 

 

Pleinklussen 

Dankzij een grote groep enthousiaste ouders ziet het schoolplein en het groen er weer netjes uit. 

Ook zijn inmiddels de pleinplakkers die we van de Kinderfeestcommissie geschonken hebben 

gekregen op het plein aangebracht. Vier mooie spellen die de kinderen in de pauzes kunnen 

spelen. Hulpouders en kinderfeestcommissie hartelijke bedankt! 

 



 

2 

 

 

Pleinwacht 

Voor volgend schooljaar zijn we de pleinwachtkalender weer aan het opstellen. Gelukkig heeft een 

deel van de pleinwachtouders van dit schooljaar aangegeven ook volgend schooljaar weer 

pleinwacht te willen lopen. Er zijn echter nog wel wat gaten in het rooster en we zitten dus te 

springen om meer pleinwachtouders. 

De pleinwacht is van 12.00 uur tot 12.30 uur. Voor elke pleinwachtbeurt kunt u een vergoeding 

van € 5,00 ontvangen (vergoedingen worden aan het einde van het schooljaar in één keer 

uitbetaald). U kunt zich opgeven via directie@bsbuurse.nl.  

 

Vakantielezen 

Lezen is ontzettend belangrijk! Door veel te lezen, word je er steeds beter in. 

 

In de vakantie ‘vergeten’ kinderen vaak te blijven lezen. Zwemmen of buiten spelen is natuurlijk 

ook heel belangrijk en leuk! Maar door minder te lezen kunnen ze een of twee Avi-niveaus 

terugvallen, blijkt uit onderzoek. Dat wordt ‘een leesdip’ genoemd. Kinderen halen dan niet het 

leesniveau wat van ze wordt gevraagd in het begin van dat schooljaar. Blijven lezen is dus heel 

belangrijk. Maar hoe motiveer je de kinderen om te lezen? 

 

Tips om op een fijne en leuke manier te blijven lezen: 

 

1. Kies een boek wat je kind leuk vindt om te lezen 

Een open deur, maar de kinderen moeten zin hebben om het boek te pakken. Het maakt niet uit 

wat ze lezen, als ze maar lezen. Dat mogen dus ook strips zijn. 

 

2. Lezen kan overal 

Pak je boek en lees. In de tent, op het strand, bij het zwembad, maar ook op het klimrek of in de 

tuin. Kinderen vinden het ook fijn om zelf een fijn plekje te bedenken om te lezen. 

 

3. Lees een kwartier per dag 

Maak een ritueel van het lezen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 15 minuten per dag lezen 

hun woordenschat flink vergroten. Maak er een ritueel van. Laat de kinderen bijvoorbeeld elke dag 

voor het slapen lezen. Of pak het boek erbij als ze ‘s morgens wakker worden. Of juist net na het 

ontbijt. Een kwartier is niet lang, maar heeft wel een ongelooflijk resultaat. 

 

4. Geef het goede voorbeeld 

Lees zelf veel, want zien lezen doet lezen! Of lees veel voor! Kies een lekkere stoel en lees samen. 

Er zijn ook mooie Samenleesboeken voor jou en je kind. Je leest dan om de beurt een zin of een 

bladzijde. 

 

5. Doe een spelletje met het boek 

Bedenk allerlei spelletjes met het boek dat je kind leest. Speel bijvoorbeeld scrabble met alleen 

woorden die uit het boek komen. Dobbel om het aantal bladzijdes dat gelezen moet worden. Zoek 

naar het moeilijkste woord dat je kunt vinden in het boek. Of stop op een willekeurige pagina en 

rijm op het eerste woord dat je leest. 

 

6. Vakantieboeken 

Kinderen vinden het vaak wel leuk om in een doeboek of een vakantieboek te werken. Lezen ze 

stiekem toch best veel. 

 

mailto:directie@bsbuurse.nl
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Schooljaarkalender 2022/2023 

De kalender voor het schooljaar 2022/2023 is klaar. Deze is toegevoegd aan deze nieuwsbrief. 

Binnenkort zullen wij de data ook in de digitale kalender plaatsen. De digitale kalender wordt 

bijgewerkt als er in de loop van het schooljaar eventuele aanpassingen zijn. 

In het vakantierooster 2022/2023 zult u zien dat wij vanaf nu de verplichte vakanties van regio 

noord aanhouden. Alleen de herfstvakantie en voorjaarsvakantie wijken hiervan af. Voor deze twee 

vakanties geeft het Ministerie slechts adviesdata. Alle scholen in Haaksbergen hebben met elkaar 

besloten deze twee vakanties aan te laten sluiten bij regio midden.  

 

Schoolgids 2022/2023 

De schoolgids 2022/2023 is geheel herzien. De schoolgids staat op de website van school: 

https://www.bsbuurse.nl/wp-content/uploads/2022/07/2022-2023-Schoolgids-BS-Buurse.pdf  

 

Einde schooljaar 

Nog één weekje en het schooljaar 2021/2022 zit er op. Het was weer een bijzonder schooljaar, 

waarin we veel mooie dingen gedaan hebben, veel geleerd hebben en gelukkig weer met elkaar 

leuke activiteiten konden ondernemen. Het team van BS Buurse bedankt iedereen heel hartelijk 

voor het fijne schooljaar, alle hulp die we hebben mogen ontvangen, alle grappige momenten, alle 

mooie kind- en oudergesprekken en alle positieve energie in en om de school. 

Aanstaande donderdag om 14.15 uur sluiten we dit schooljaar af en start de zomervakantie. Wij 

wensen iedereen een prettige zomervakantie! 

 

Afscheid 

In de laatste week van het schooljaar nemen we afscheid van groep 8. Negen enthousiaste 

toppers die onze school kleur gaven. We wensen ze heel veel plezier en succes op het voortgezet 

onderwijs. Aanstaande dinsdagavond vieren zij met het team van de school, hun ouders en 

genodigden hun afscheidsfeestje. Op woensdag worden ze op ludieke wijze de school 

uitgebonjourd.  

Aan het einde van dit schooljaar nemen ook juf Martine en meester Alex afscheid van BS Buurse. 

Juf Martine gaat op OBS de Broekheurne in Enschede aan de slag als onderwijsassistente. 

Meester Alex gaat als interim-directeur werken op de Montessorischool Rhenen. 
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NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL 

Traptrekkerrace 2022 

Hey trekker vrienden & vriendinnen! 

De zomervakantie nadert.. lekker genieten van heel veel weekjes vrij van school en allemaal leuke 

dingen doen. Aan het eind van die vakantie staat nog iets leuks op de planning. Voor de 9e keer 

organiseren wij de traptrekker race tijdens het SVB weekend. Dus voordat je op vakantie gaat.. 

geef je nog gauw op om mee te doen op zondag 21 augustus. 

Meedoen kan als je minimaal 2 jaar & maximaal 8 jaar oud bent. Het gaat er om wie het snelst de 

finish bereikt. De race wordt op de grote trekker trek baan gehouden. 

Wat we graag van je willen weten bij de opgave is jouw naam, geboortedatum en woonplaats. En 

het belangrijkste natuurlijk.. met welk merk trekker ga jij proberen het podium te halen?! 

Opgave kan op 2 manieren: stuur ons een berichtje via onze Facebook pagina Tractorpulling 

Buurse of mail ons via traptrekkerbuurse@gmail.com. Inschrijven is mogelijk t/m 31 juli. 

We hopen op veel opgave. 

ps. er is dit jaar geen inlevermoment van de trekkers op vrijdagmiddag zoals voorgaande jaren. Je 

kunt de trekker vanuit huis meenemen naar het SVB terrein en daar kun je jouw startnummer 

ophalen voordat de race begint. 

 

JeVa 2022 
Beste ouders en kinderen, 

In de zomervakantie willen we in sporthal de Els in Haaksbergen, van 15 t/m 19 augustus, de 

JeVa (Jeugd Vakantiespelen) organiseren. Na 2 coronajaren hopen we voldoende vrijwilligers te 

kunnen krijgen om de activiteiten te kunnen organiseren. Daarom beginnen we dit jaar met het 

organiseren van 1 week JeVa. Dit jaar kunnen kinderen zich in ieder geval vermaken bij onze 

vaste onderdelen: klim-en-klauterbaan, 3 verschillende springkussens, grote schommels, 

touwzwaaien, handenarbeid en voetbal. Ook de visvereniging is weer van de partij. Zij zullen 

tijdens de JeVa-periode workshops gaan verzorgen. 

Hopelijk zien we jullie tijdens de JeVa! 

’s Ochtends van 9.30 uur tot 11.30 uur, ’s middags van 13.30 uur tot 15.30 uur. 

Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, kinderen van 4 en 5 alleen onder begeleiding van een 

volwassene. Entree € 0,50 per dagdeel, gymschoenen verplicht. 

 

Zomervakantie De Kappen 
De Kappen zal deze zomer drie weken gesloten tijdens de vakantie. Tijdens de periode zal de 

bibliotheek ook gesloten zijn. De Kappen, en ook de bibliotheek als onderdeel van De Kappen, is 

gesloten van maandag 25 juli t/m zondag 14 augustus. 

U kunt dus tijdens deze periode geen gebruik maken van de bibliotheek. 
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Ter voorbereiding hierop en om te voorkomen dat u boetes krijgt voor het te laat inleveren van 

boeken: 

- wordt de uitleentermijn van boeken automatisch verlengd - controleer het bonnetje goed 

of kijk op Mijn Bibliotheek voor de juiste inleverdatum; 

- als u de boeken voor 25 juli had moeten inleveren, dan loopt de boete voor het te laat 

inleveren, niet verder op gedurende de sluitingstijd (25 juli t/m zondag 14 augustus). 

- kunt u de boeken online verlengen (hier zijn kosten aan verbonden). 

NB: het online downloaden van e-boeken en elektronisch reserveren van boeken kan gedurende 

de sluitingsperiode van de bibliotheek gewoon doorgang vinden. 


