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Plan van inzet schooljaar obs De Bascule 2021 – 2022 

groep Ma-mo Ma-mi Di-mo Di-mi  Woe  Do-mo Do-mi Vr-mo Vr-mi 

1-2A Nicky 

Lotterman  

Nicky Nicky Nicky Nicky Nicky Nicky   

1-2B Annita Bruins Annita 

 

Annita Annita Annita Annita Annita   

1-2C Barbara van 

den Brakel 

Barbara Barbara Barbara Barbara Barbara Barbara   

1-2D Dorinde 
Helmich 

Dorinde Dorinde Dorinde Dorinde Dorinde Dorinde   

3A Mariska 

Reuvers 

Mariska Mariska Mariska Mariska 

Marieke Baas 

Marieke Marieke Marieke  

3B Jose Brouwer Jose Jose Jose Jose  
Ina    20X 

Ina Houwing Ina Ina   

4A Marieke Baas Marieke Géke Hidding 

 

Geke Geke Geke Geke Geke  

4B Willeke 

Wesseling  

Willeke Willeke Willeke Willeke  Willeke Willeke Harrie  

5A Leonie de 
Vries 

Leonie 
 

Leonie 
 

Leonie 
 

Leonie 
 

Leonie 
 

Leonie 
 

Nicky 
Lotterman 

Nicky 

5B Jolanda 

Wiegers 

Jolanda Marieke Baas Marieke Jolanda Jolanda Jolanda Jolanda Jolanda 

6A Harrie Snijders Harrie Harrie Harrie Harrie Harrie Harrie Barbara van 
den Brakel 

Barbara 

6B Thea Wilkens Thea 
 

Marieke 
Jansen 

Marieke Marieke Marieke Marieke Marieke Marieke 

7A Caroline 

Heijboer 

Caroline Trudie 

Wijnhold 

Trudie  Trudie Trudie Trudie Trudie Trudie 

7B Jeroen de 
Vries  

Jeroen  Jeroen Jeroen Jeroen Karin Karin Jeroen 
Annita 28x 

Jeroen 
Annita 28x 

8A Sandra 

Engbers 

Sandra Caroline 

Sandra 14x 

Caroline 

Sandra 14x 

Sandra Sandra Sandra Sandra Sandra  

8B Karin Gerrits Karin Karin Karin Marieke Kievit Marieke Marieke Marieke 

Karin 14x 

Marieke 

Karin 14x 

          

LD Jacqueline 

Grupstra 

Jacqueline  Jacqueline  Jacqueline  Jacqueline  Jacqueline  Jacqueline  Jacqueline  Jacqueline  

IB Michelle 
Berends 

Michelle Michelle Michelle   Michelle Michelle Michelle x x 



Toelichting Personele Bezetting  

 We heten een aantal nieuwe collega’s van harte welkom. Dorinde Helmich gaat werken in groep 1-2D, juf Marieke Baas gaat werken in groep 5, groep 4 en groep 3. 
Juf Marieke Jansen gaat werken in groep 6. Daarnaast werken een groot aantal vaste personeelsleden extra dagen zodat we de groepsbezetting rond hebben kunnen 

maken.  

 Juf Karin gaat studeren. Op woensdag heeft ze studieverlof. Ze gaat de master EN (Educational Needs) volgen.  

 Meester Jeroen de Vries heeft op donderdag ouderschapsverlof.  

 Op vrijdag heeft juf Annita Bruins twee keer per drie weken (in totaal 28 keer) groep 7B van Meester Jeroen. Meester heeft dan tijd voor ICT en als rekencoördinator 

om alles goed te regelen.  

 Juf Karin neemt juf Marieke over een keer per drie weken op de vrijdag (in totaal 14x). Juf Marieke heeft dan tijd om als Taalcoördinator in de klassen te komen 
kijken.  

 Er zullen ook dit jaar weer een groot aantal studenten op De Bascule stage lopen. Welke studenten er komen en in welke groepen leest u zodra we het weten in het 

Bascule Nieuws. 
 

Rooster gymnastiek 

 

Gymrooster sporthal aan de Jachthoorn  Gymrooster Sporthal Veenoord 

Maandag 08.30 – 10.00  6B   

  10.30 – 12.00  4B   

Dinsdag 08.30 – 10.00  7A    

  10.30 – 12.00  5A   

                     13.00 – 14.30           3A 

Woensdag      08.30 – 10.00           7B  

                     10.30 – 12.00           4A  

Donderdag     13.00 - 14.30            3B  

Vrijdag            08.30 - 10.00  6A     

  10.30 – 12.00  5B                                                         

 

Maandag 13.00 – 14.30 uur  8B  

Vrijdag            13.00 – 14.30 uur  8A 



 

 

Kalender schooljaar 2021-2022 

 

  

Welkom op school!   
 
 
 



 

Augustus  2021 
“Help elkaar een handje” 

Iedere maandagochtend spreekuur locatieleider van 8.30-9.00 
Maandag  23 augustus Eerste schooldag schooljaar 2021 - 2022 

 
September  2021 

“Help elkaar een handje” / “Zorg goed voor elkaar” 

Maandag t/m 
woensdag 

6 t/m 8 september Schoolfotograaf 

Dinsdag  7 september  MR vergadering  

Maandag en 
dinsdag  

13 en 14  september  Info avond  maandag 13 september: ronde 1: 19.00 – 19.30 uur groepen 1/2, 4, 6 en 8   
                                                     ronde 2: 19.45 – 20.15 uur groepen 1/2, 4, 6 en 8 

Info avond dinsdag 14 september: ronde 1: 19.00 – 19.30 uur groepen 3, 5 en 7  

                                                  ronde 2: 19.45 – 20.15 uur groepen 3, 5 en 7 

Zaterdag 18 september Oud papier halen groepen 7 en 8 

Maandag  20 september  OR-vergadering  

Woensdag  22 september Spelletjesmorgen groepen 1 en 2 

Woensdag t/m 
vrijdag  

22 t/m 24 september   Schoolkamp groepen 8 

Woensdag  29 september Halt lessen groepen 8 “Veilig Online” 

 
Oktober 2021 

 “Samen spelen is gezellig” 
Iedere maandagochtend spreekuur locatieleider van 8.30-9.00 

Zaterdag  2 oktober  Kunst en cultuurroute “De Verbinding”. Open huis. Tijden volgen.  

 

Dinsdag  5 oktober  MR vergadering  

Dinsdag   5 oktober Dag van de leerkracht! 

Woensdag 6 oktober Opening Kinderboekenweek “worden wat je wilt!” 

Maandag  11 oktober OR vergadering  

Zaterdag 16 oktober  Oud papier halen groepen 1 en 2 

Herfstvakantie maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober 

Maandag en 
dinsdag  

25 en 26 oktober  Streetwise  

 



 

 
November 2021 

“Maak het goed na een ruzie” / “Rekening houden met elkaar, niet iedereen is gelijk” 
Iedere maandagochtend spreekuur locatieleider van 8.30-9.00  

Woensdag  3 november Nationaal Schoolontbijt 

Maandag en 
dinsdag  

8 en 9 november 
 

10-minutengesprekken 

Donderdag 11 november Sint Maarten 

Maandag 15 november OR-vergadering 

Donderdag 18 november Spelletjesmorgen groepen 1 en 2 

Zaterdag 20 november Oud papier halen groepen 3 en 4 

Dinsdag  23 november MR-vergadering 

Woensdag  24 november Studiedag team obs De Bascule, leerlingen zijn vandaag vrij!!! 

 
December 2021 

“Iedereen is anders en ergens goed in” 
Iedere maandagochtend spreekuur locatieleider van 8.30-9.00  

Woensdag 1 december Sinterklaasfeest  

 

Zaterdag  11 december Oud papier halen groepen 5 en 6 

Maandag 13 december OR-vergadering 

Woensdag  22 december Kerstdiner  

Vrijdag 24 december Leerlingen en team om 12.00 uur vrij. Vakantie! 

Kerstvakantie maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Januari 2022 
“Netjes en rustig werken vinden wij belangrijk” 

Iedere maandagochtend spreekuur locatieleider van 8.30-9.00  

Maandag  10 januari Eerste schooldag 2022. Nieuwjaarsborrel. 

Maandag  10 januari OR-vergadering 

Dinsdag  11 januari MR-vergadering 

Zaterdag  15 januari Oud papier halen groepen 7 en 8 

Maandag 17 januari Start CITO toets weken t/m 1 februari  

Woensdag 26 januari Start voorleesdagen t/m 5 februari 

 
Februari 2022 

“Iedereen hoort erbij”  
Iedere maandagochtend spreekuur locatieleider van 8.30-9.00  

Vrijdag  4 februari Verwijsgesprekken VO groep 8b  

Dinsdag  8 februari MR-vergadering 

Donderdag en 

vrijdag 

10 en 11 februari Rapport 1 mee! 

Vrijdag 11 februari Verwijsgesprekken VO groep 8a 

Maandag en 
dinsdag 

14 en 15 februari 10-minutengesprekken 

Woensdag 16 februari Studiedag team obs De Bascule, leerlingen zijn vandaag vrij!!! 

Zaterdag 19 februari Oud papier halen groepen 1 en 2 

Voorjaarsvakantie maandag 22 februari tot en met 26 februari 

Maandag  28 februari OR-vergadering 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Maart 2022 
“Samen houden wij de klas en het schoolplein netjes”  

Iedere maandagochtend spreekuur locatieleider van 8.30-9.00  

Maandag 8 maart OR-vergadering 

Maandag t/m 
woensdag 

7 t/m 9 maart Lessen brandveiligheid 

Dinsdag  8 maart MR-vergadering 

Maandag  14 maart OR-vergadering 

Woensdag  16 maart Spelletjesmorgen groepen 1 en 2 

Zaterdag 19 maart Oud papier halen groepen 3 en 4 

 

 
April 2022 

“Erover praten is geen klikken” 
Iedere maandagochtend spreekuur locatieleider van 8.30-9.00  

Maandag  11 april OR-vergadering 

Donderdag 14 april Paasbrunch 

Vrijdag  15 april Goede Vrijdag  

Maandag 18 april 2e Paasdag  

Maandag t/m 

donderdag 

11 t/m 14 april Entreetoets groepen 7 

Zaterdag 16 april  Oud papier halen groepen 5 en 6 

Woensdag en 

donderdag 

20 en 21 april Centrale Eindtoets groepen 8 

Donderdag  21 april  High Tea groepen 8 

Dinsdag 26 april  Koningsspelen sportdag voor de groepen 1-8 

Woensdag  27 april Koningsdag leerlingen zijn allemaal vrij!! 

Meivakantie woensdag 27 april tot en met 6 mei 

 

 

 

 

 



 

Mei 2022 
“Luisteren naar elkaar” 

Iedere maandagochtend spreekuur locatieleider van 8.30-9.00  

Maandag  9 mei OR-vergadering 

Dinsdag 17 mei Atletiekmiddag groepen 5 t/m 8 

Donderdag 19 mei Spelletjesmorgen groepen 1 en 2 

Zaterdag  21 mei Oud papier halen groepen 7 en 8 

Woensdag 25 mei Studiedag team obs De Bascule, leerlingen zijn vandaag vrij!!! 

Donderdag en 
vrijdag 

26 en 27 mei Hemelvaartsdag + vrijdag. Leerlingen zijn vrij!!! 

Dinsdag en 
woensdag  

31 mei en 1 juni Schoolkamp groepen 7 

 

Juni 2022 
“Geef elkaar complimentjes” 

Iedere maandagochtend spreekuur locatieleider van 8.30-9.00  

Woensdag  1 juni Schoolkamp groepen 7 

Maandag  6 juni Tweede Pinksterdag 

Dinsdag  7 juni  Start CITO toets weken t/m 1 juli 

Donderdag  9 juni  Schoolreis groepen 1 en 2 

Maandag  13 juni Deze week avond 4 daagse 

Maandag 13 juni OR-vergadering 

Dinsdag 14 juni MR-vergadering 

Vrijdag  17 juni  Midzomernachtmiddag groepen 5 t/m 8 

Zaterdag 18 juni Oud papier halen groepen 1 en 2 

Vrijdag 24 juni Adviesgesprekken VO groepen 7A 

Dinsdag  28 juni Schoolreis groepen 3 en 4 

Donderdag 30 juni Schoolreis groepen 5 en 6 

 
 
 
 
 
 



 

Juli 2022 
“Eerst vragen dan pas lenen” 

Iedere maandagochtend spreekuur locatieleider van 8.30-9.00  

Vrijdag 1 juli Adviesgesprekken VO groepen 7B 

Dinsdag 5 juli Facultatieve 10-minutengesprekken 

Woensdag 6 juli Meesters- en juffendag 

Vrijdag 8 juli  Rapport 2 mee!  

Maandag 11 juli Generale repetitie musical groepen 8 voor de groepen 5 t/m 8. 

Dinsdag 12 juli Musical liedjes voor de groepen 1 t/m 4 

Dinsdag 12 juli Musical 

Woensdag 13 juli Studiedag team obs De Bascule, leerlingen zijn vandaag vrij!!! 

Donderdag 14 juli Groepen 8 zijn vrij. Doorschuiven groepen 1 t/m 7 van 10.30-11.30 uur  

Vrijdag  15 juli Groep 8 om 10.30 uur op school, 11.00 uur “uitgooien, rollen, buitelen” leerlingen groepen 8 en leerlingen die 
van school gaan. 

Vrijdag  15 juli 12.00 uur leerlingen vrij!  

 

 

Fijne vakantie!!!!!!!        
Eerste schooldag is op 29 augustus 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praktische zaken schooljaar 2021-2022 
 
Schooltijden 

De Bascule hanteert een continurooster. De leerlingen blijven de hele dag op school en eten in de klas met de eigen leerkracht.  
Daarna hebben ze een half uur “speeltijd”.  

 
Voor de groepen 1 t/m 4 

Maandag  8.25 uur – 14.25 uur  

Dinsdag  8.25 uur – 14.25 uur 
Woensdag  8.25 uur – 12.10 uur  

Donderdag  8.25 uur – 14.25 uur  
Vrijdag   8.25 uur – 12.00 uur  (De groepen 1 en 2 zijn de hele dag vrij, De groepen 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij)    

           

Groep 5 tot en met 8  
Maandag  8.30 uur – 14.30 uur  

Dinsdag  8.30 uur – 14.30 uur 
Woensdag  8.30 uur – 12.15 uur  

Donderdag  8.30 uur – 14.30 uur  
Vrijdag   8.30 uur – 14.30 uur 

 

Kleine pauze  
In alle groepen wordt ongeveer halverwege de ochtend door de kinderen iets gegeten en gedronken. We verzoeken u vriendelijk om gezond eten en drinken 

mee te geven. Wilt u een naam op het bakje en/of de drinkbeker zetten? 
De pauzes zijn op de ochtend van 9.55 tot 10.10 uur (groep 3 t/m 5) of van 10.15 tot 10.30 uur (groep 6 t/m 8). 

 

Grote pauze (lunchtijd) 
De leerlingen eten gezamenlijk met de eigen leerkracht in de klas. Voor de lunch staat 15 minuten, voor de pauze 30 minuten. In groep 1 t/m 3 kan meer tijd 

ingeroosterd worden voor de lunch, de pauze is dan ook iets korter. Voor de kinderen van groep 1 en 2 kan de pauze echter eventueel worden verlengd met 

uren bewegingsonderwijs (buiten spelen). Om de lunch koel te bewaren dient u zelf voor een (koel)tasje te zorgen. 

 

We vinden het gezond dat alle kinderen buiten zijn. Dit gebeurt zoveel mogelijk op het plein.  

Voor de grote pauze maken we, naast teamleden, gebruik van ouders die ons bij het toezicht op het schoolplein helpen.  

Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels  of manieren die de leerkrachten en kinderen consequent toepassen.  

Denk hierbij aan:   

• Handen wassen voor het eten   

• Geen schoolspullen (schriften/boeken) op tafel 

• Een gezonde lunch is: brood, melk of vruchtensap, fruit  



 

• Netjes eten en drinken   

• Geen eten onderling ruilen            

• Blijven zitten onder het eten en drinken   

• Rustig praten tijdens het eten en drinken  

• Wachten totdat iedereen klaar is met eten   

• Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken   

• Overgebleven eten en drinken niet weggooien maar weer mee naar huis nemen   

 

Mocht het slecht weer zijn dan blijven we binnen en dan bieden we de leerlingen een vorm van ontspanning in de eigen klas aan.  

 

Slecht weer 
Om praktische redenen is het handig om regenkleding en laarzen te voorzien van de naam van het kind. 

 
Woensdag = Waterdrinkdag 

Zoals bij u bekend is het op woensdag waterdrinkdag. Iedere tweede woensdag van de maand voegen we aan het water fruit toe, zodat er een andere smaak 
aan het water gegeven gaat worden.  

Als de leerlingen in de pauze iets gaan drinken dan zal dit water zijn. U kunt gewoon een waterfles of beker meegeven. Alvast hartelijk dank voor de 

medewerking.  
 

Gezonde school en gezonde lunch 
Wij zijn een gezonde school. Twee jaar gelden is het vignet Sport en bewegen behaald. Dit beleidsplan is te vinden op onze website.  

In dit beleidsplan kunt u voorbeelden van gezonde traktaties vinden en ook voorbeelden van een gezonde lunch en alternatieven voor tussendoortjes.  

 
Schoolfruit 

Ook hebben wij ons weer aangemeld voor het schoolfruitprogramma. We horen nog of we ingeloot zijn. Via het Bascule Nieuws houden wij u op de hoogte.  
 

Pleinwacht 
Onze verantwoordelijkheid begint een kwartier voor schooltijd (8.15 uur). Vanaf kwart over acht zijn twee leerkrachten op het plein 

aanwezig.  

Wilt u de kinderen ook niet eerder naar school laten gaan? Veel kinderen komen lopend of op de fiets naar school. Daarvoor is er bij 
de school een grote fietsenstalling aanwezig. Er zijn afspraken over welke groep waar de fietsen neerzet.  

De ouders kunnen hun fiets kwijt langs de heg naast het looppad. 
Op het schoolplein mag niet gefietst worden door leerlingen, ouders en leerkrachten. 

Ouders die hun kinderen met de auto brengen wordt verzocht om zoveel mogelijk gebruik te maken van de parkeerplaatsen rondom 

school.  
Tijdens de ochtendpauze zijn er twee leerkrachten aanwezig op het plein.  

Ook zijn er twee leerkrachten aanwezig bij het uitgaan van de school.  



 

Buiten deze tijden is de school niet verantwoordelijk voor hetgeen er op het plein of onderweg naar huis gebeurt. 

 
Verkeersbrigadiers 

Tijdens het naar huis gaan van de kinderen om 14.25 uur staat er een verkeersbrigadier aan de straat om de leerlingen te helpen met veilig oversteken. Het 

gehele team is opgeleid tot verkeersbrigadier.  
 

Ziekte 
Bij ziekte van uw zoon/dochter wordt u verzocht dit te melden tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Ouders die voor 9.00 uur hun kind niet hebben afgemeld, worden 

door ons benaderd. Het telefoonnummer van de school is 0591-552042. 
 

Voorschool Bascule 

Kinderen vanaf 2,5 jaar worden voorbereid op de basisschool. Met behulp van de methode Uk & Puk zorgen wij ervoor dat de stap naar de basisschool 
geleidelijk verloopt. De methode die gebruikt wordt in de groepen 1 sluit perfect aan bij Uk & Puk. 

Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 1,5 jaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorschool of via peuter@kdvzusenzo.nl. 
 

Kindercentrum Zus & Zo 

Wij zorgen ervoor dat een kind zich thuis en geborgen voelt bij ons. Daarnaast worden de kinderen begeleid bij het ontdekken van de wereld en in hun eigen 
ontwikkeling. De kinderen zoeken zoveel mogelijk zelf oplossingen en de leidsters ondersteunen op afstand. Kinderen kunnen zich bij ons in hun eigen tempo 

ontwikkelen, niets moet. De kinderen krijgen de vrijheid om deel te nemen aan activiteiten die wij aanbieden. 
 

Dagopvang 0 – 4 jarigen 
(info@kdvzusenzo.nl)  

Zus & Zo is op werkdagen geopend van 07:00 – 19:00 uur. 

Wij bieden professionele kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar. Dit gebeurt in een gezellige huiselijke sfeer. Gediplomeerd 
pedagogische medewerkers dragen zorg voor de dagelijkse verzorging en bezigheden. Wij werken met horizontale groepen (dit wil zeggen, kinderen in 

dezelfde leeftijdsfase in één groep).  
 

BSO 

(bso@kdvzusenzo.nl) 
 

Voorschoolse opvang 
De voorschoolse opvang is geopend van 07:00 – 08:30 uur. De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden naar de klas gebracht. De kinderen van de groepen 3 

t/m 8 gaan zelfstandig naar de klas. 

 
 

Naschoolse opvang 
De naschoolse opvang is geopend van 12:00 – 19:00 uur.  De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden uit de rij gehaald. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 

komen zelfstandig naar de BSO. 

mailto:peuter@kdvzusenzo.nl
mailto:info@kdvzusenzo.nl
mailto:bso@kdvzusenzo.nl


 

 

 
Vakantie opvang 

Tijdens de schoolvakanties is de BSO geopend van 07:00 – 19:00 uur. U kunt ook alleen vakantieopvang afnemen.  

 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.kdvzusenzo.nl of maak een afspraak via 0591561891 

 
Gevonden voorwerpen 

Alle voorwerpen die wij vinden op school leggen we in het kantoor van de conciërge. Twee keer per jaar houden we een zogenaamde uitverkoop, dan liggen 
alle gevonden voorwerpen in de hal. Wanneer dit zal zijn leest u in het Bascule Nieuws.  

 

Schoolreis 
Elke groep gaat aan of aan het begin of aan het eind van het schooljaar op schoolreis.  

Hiervoor vragen wij een schoolreisbijdrage.  
Jaarlijks wordt het bedrag (kostendekkend) vastgesteld.  

De schoolreis is een activiteit van de school en wordt niet door de ouderraad geregeld.  

De schoolreisgelden voor het komende schooljaar worden uiterlijk 1 november 2021 vastgesteld. 
In het BN, op onze website, op SchouderCom (vervanging Klasbord) en in de schoolgids leest u hier meer over. 

 
Sponsoring 

Onze school heeft een helder beleid met betrekking tot sponsoring. Deze is vastgelegd in een protocol. De belangrijkste punten uit dit protocol zijn dat we 
geen gesponsord lesmateriaal gebruiken en in de school geen reclame-uitingen toestaan. We accepteren wel giften van bedrijven als deze bestemd zijn voor 

activiteiten anders dan het reguliere onderwijs en de activiteiten van het bedrijf niet in strijd zijn met onze doelstellingen. Het protocol ligt ter inzage op 

school. 
 

Luizencontrole 
Mocht u luizen of neten aantreffen in het haar van uw kind dan vragen wij u om dit door te geven bij de Intern begeleider. We zullen dan een mailing de deur 

uitdoen naar de betreffende groep of groepen.  

Alle kinderen hebben een luizencape om verspreiding van luizen te voorkomen. Deze wordt eenmalig door de school verstrekt en eenmaal gratis vervangen. 
Daarna wordt de luizencape door de ouders betaald. Twee keer per jaar gaan de capes mee naar huis om ze te laten wassen. Dit gebeurt voor de 

kerstvakantie en voor de zomervakantie. Kleine reparaties kunnen dan ook gedaan worden.  
Wilt u een nieuwe luizencape aanschaffen dan kan dit bij de leerkracht van uw kind voor €3,00. 

   

Mobiele telefoons 
Het komt steeds vaker voor dat kinderen een mobiele telefoon mee naar school nemen. 

Meestal wordt de telefoon voor “de lol” meegenomen.  
Er worden bijvoorbeeld foto’s en filmpjes gemaakt van kinderen, leerkrachten en/of ouders.  

Dit kan vervelende gevolgen hebben.  

http://www.kdvzusenzo.nl/


 

Het meenemen van een mobiele telefoon mag alleen als daar een geldige reden voor is. 

De ouders en leerkrachten hebben hierover dan contact gehad.   
De mobiele telefoon wordt dan ’s morgens in een bakje in de klas gelegd en kan  

’s middags weer mee naar huis genomen worden. Mocht de mobiele telefoon toch aangetroffen worden, dan kan deze na schooltijd opgehaald worden bij de 

locatiedirecteur. Tevens worden ouders hiervan op de hoogte gebracht.                                                                             
 

Vakanties en vrije dagen  
De vakanties, vrije dagen en studiedagen van het team staan vermeld op de kalender. 

Deze staat op de website vermeld en worden via de mail aan de ouders/verzorgers verstrekt. 
De vakanties worden binnen Openbaar Onderwijs Emmen afgestemd.  

 

Schoolfoto’s 
Elk jaar komt de fotograaf schoolfoto’s maken. De kinderen hebben dan ook de mogelijkheid om met hun broertjes of zusjes op de foto te gaan. We hebben 

in samenspraak met de Ouderraad gekozen voor Foto Koch.  
 

Bibliotheek 

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen lezen. Daarom hebben onze leerlingen de mogelijkheid om boeken van de bibliotheek 
te lenen. De kleuters krijgen een boekje in de klas om mee te nemen naar huis. Dit wordt geregeld door onze boekenmoeders en 

boekenvaders. 
 

(Nieuwe) methodes 
Snappet:  

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. In Snappet maken leerlingen opdrachten via de leerling 

website van Snappet op de Chromebooks. Snappet wordt ingezet in de groepen 4 t/m 8. De stof van Snappet sluit naadloos aan op de papieren methoden. 
Het werken met Snappet betekent niet dat de kinderen alleen nog maar les krijgen via een Chromebook. Instructie wordt uiteraard nog steeds gegeven door 

de leerkracht. Ook zijn er lessen die echt op papier gemaakt moeten worden. Het zal dus een combinatie worden van digitale middelen en boeken/schriften. 
Het voordeel van Snappet is dat leerlingen meer opgaven maken in minder tijd. Bij verwerking in schriften of werkboeken zien we soms pas bij het nakijken 

welke leerling extra aandacht en uitleg nodig had. Met Snappet is dit “live” en dus tijdens de les al te zien. Dit én de directe feedback die leerlingen zelf 

krijgen in Snappet, motiveert en versnelt het leerproces. Leerlingen zien tijdens de verwerking of ze een opgave goed of fout hebben. Deze directe feedback 
zorgt voor een effectiever leerproces. Daarnaast zien leerlingen zelf welke leerdoelen ze al beheersen en waar ze nog extra mee moeten oefenen.  

We merkten dat dit inzicht zorgt voor extra gemotiveerde leerlingen.  
Door het oefenen op hun eigen niveau stijgt het welbevinden van de kinderen. Snappet zorgt er ook voor dat de kinderen 

 adaptief aan het werk kunnen. Kinderen krijgen hierdoor oefeningen die bij hun niveau passen.  

 
 

TopOntdekkers 
Met TopOntdekkers ontdekken kinderen zichzelf en de wereld. Door thematisch onderwijs te combineren met leuke werkvormen komen de kinderen tot 

nieuwe inzichten en ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden. Deze methode laat leerlingen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren werken aan 



 

geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Kinderen worden met TopOntdekkers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te 

zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen. Binnen deze methode worden ook alle competenties van de 21e -
eeuwse vaardigheden gestimuleerd.  

In een schooljaar worden 6 thema’s naar keuze behandeld. Deze thema’s worden schoolbreed gekozen, zodat de hele school gelijktijdig aan hetzelfde 

onderwerp werkt. Een thema duurt ongeveer 5 á 6 weken.  
 

Laat maar zien 
De methode voor creatieve vakken. Een online platvorm met daarin ontzettend veel keuze aan creatieve opdrachten.  

 
Een-twee-drie-zing 

Onze muziekmethode. Modern muziekonderwijs met leuke nieuwe liedjes en werkvormen met muziekinstrumenten. Vooral de zogenaamde Boom Whackers 

komen aan bod.  
 

Ontruimingsoefening 
De Bascule heeft een ontruimingsplan. Daarom worden er in de loop van het jaar (minimaal twee)  een aangekondigde en ook een onverwachte 

ontruimingsoefening gehouden. De leerlingen zijn door de leerkrachten voorbereid op deze oefening en weten precies wat ze moeten doen. Om deze 

bedrijfshulpverlening goed te laten verlopen hebben de leerkrachten een opleiding tot bedrijfshulpverlener gevolgd. Tevens is er elk jaar nascholing.  
 

Afspraken 
Voor en na schooltijd zijn de leerkrachten voor ouders aanspreekbaar. Wilt u iets langer met iemand praten, maak dat even een afspraak. Wanneer uw kind 

niet op school kan komen , wilt u dit dan telefonisch doorgeven, telefoon 0591-552042.  
Voor dringende zaken kunt u altijd langskomen.  

In noodgevallen kunt u b.g.g. bellen met 06-48162997 (locatiedirecteur obs De Bascule)  
 


