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AFSCHEID
Saar ter Huurne en Marit Grobbink worden in april vier jaar en nemen afscheid van ons.
We wensen ze veel succes op de basisschool!

WELKOM…
Iris Riesewijk! We wensen haar een fijne tijd bij ons in de groep.

GEBOORTE BROERTJE
Op 22 februari is het broertje van Lara, David geboren. Lara
heeft ons daarom getrakteerd op beschuit met muisjes.
We wensen Lara en haar ouders veel geluk samen.

JARIGEN
Hidde en Guus zijn jarig geweest en zijn allebei drie jaar geworden.

CARNAVAL
24 februari hebben wij het Carnavalsfeest gevierd samen met het
prinsenpaar en adjudanten. De opa van Jens en Luuk was de prins van
de Windbuul’n. Tijdens deze feestelijke ochtend waren er ook twee
stagiaires Babet en Rowan om een dag te kijken bij ons op de
peuteropvang. Foto’s van de Carnaval staan op de website
www.peuteropvangbuurse.nl en op www.bsbuurse.nl.
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OUDERCOMMISSIE VERGADERING
De notulen die gemaakt zijn tijdens deze vergadering hangen op het prikbord in het
lokaal. Aftredend uit de oudercommissie is Cindy te Riet. We zoeken daarom nog een
nieuwe ouder die haar plaats wil overnemen.

KUIKENTJES
Juf Roos is op visite geweest met vier kuikentjes én met Kaatje de
Kip en Henk de Haan. Alle foto’s vind je op de website
www.peuteropvangbuurse.nl.

VOORJAARSMARKT BASISSCHOOL BUURSE
Op zondag 2 april organiseert de basisschool
van 11.00 uur tot 14.00 uur een voorjaarsmarkt.
Ook u bent hier van harte welkom.

LAMMETJESDAG
Op maandag 17 april (2e Paasdag) organiseert Stichting Schaapskudde Haaksbergen
lammetjesdag en nu in een nieuwe kooi aan de Schapendrift 11.

MUZIEK EN DANS WORKSHOP
Op vrijdag 19 mei komt Ingrid Hilarius een dans en muziekworkshop geven aan de
kinderen.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op dinsdag 6 juni komt de schoolfotograaf. Er worden foto’s gemaakt waar de kinderen
alleen op staan en/of met hun broer(s) of zus(sen) van de basisschool. Ook wordt er een
klassenfoto gemaakt.

SCHOOLUITJE
Vrijdag 9 juni vindt het jaarlijkse schooluitje plaats. We gaan net als
vorig jaar met de buurtbus naar speeltuin ter Huurne (reservedatum 16
juni). Ter zijnde tijd ontvangt u hier meer informatie over.

