
  

 

Belangrijke data 
 4 maart   Start project Milieu en Techniek 

11 maart Atelier Abel groep 8a en 8b 

11 maart OR vergadering 

15 maart Landelijke stakingsdag 

16 maart Oud papier halen groepen 5 en 6 

18 en 21 maart Lessen brandveiligheid + ontruiming na 

14.00 uur op 21 maart. 

29 maart Spelletjesochtend groepen 1 en 2 

2 april MR vergadering 

3 april Grote rekendag 

4 april GMR-vergadering 

8 april OR-vergadering 

8 t/m 11 april Entreetoets groepen 7 

12 april Koningspelen, sport en spel groepen 1 t/m 8 

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print 

 

Spreekuur 
Iedere maandagochtend van 8.30 tot 9.30 uur houdt de Locatieleider 

spreekuur. U kunt dan met uw vragen, opmerkingen, verlofaanvragen etc. 

terecht op school. 

 

Nieuwe leerlingen 
Deze week zijn Levi Sieben en Fajah Braker bij ons op school gekomen in 

groep 1d. Wij wensen Levi en Fajah een hele fijne tijd toe bij ons op school. 

Er gaan nu 361 lln. naar OBS De Bascule. 

 

  

Sportlaan 85 

7833 CH Nieuw-Amsterdam 

0591-552042 

 

 

 

 

 

 

Postbus 68 

7833 ZH Nieuw-Amsterdam 

www.obs-bascule.nl 

 

 

  

2 

5 

Bascule 

nieuws 

EU FRUIT – IK EET HET BETER  

In het kader van ‘de Gezonde 

School’ hebben we ingeschreven op 

de actie van EU fruit. Dat houdt in 

dat we van 12 november 2018 t/m 

19 april 2019 iedere week drie 

keer per week vers fruit en/of 

groente aangeboden krijgen. 

 

Project Milieu en Techniek 

Vanaf maandag 4 maart gaan we 

aan de slag met ons nieuwe 

project: ‘Milieu en Techniek’. Op 

pagina 5 leest u hier meer 

informatie over. 

Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

1 maart 2019 

Jaargang 16 nummer 21 

In dit nummer o.a.: 
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Spelletjesmorgen 

De spelletjesmorgen van de 

kleuters van vrijdag 15 

maart wordt i.v.m. de 

landelijke staking 

verplaatst naar vrijdag 29 

maart. 

 

 

 
 

 

 

 

EU FRUIT – IK EET HET BETER  

In het kader van ‘de Gezonde School’ hebben we 

ingeschreven op de actie van EU fruit. Dat houdt 

in dat we van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 

(voor een periode van 20 weken) iedere week drie 

keer per week vers fruit en/of groente 

aangeboden krijgen. We zullen deze gezonde hap 

tijdens de ochtendpauze aan alle leerlingen 

aanbieden op de woensdag, donderdag en 

vrijdag. We verwachten dat de kinderen de 

overige twee dagen een gezonde hap van thuis 

meenemen. 

Met EU-fruit leren kinderen spelenderwijs om 

verschillende soorten groenten en fruit te eten. 

Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

 

Fruitlevering  

De fruitlevering van de afgelopen week: (dit was 

voor de voorjaarsvakantie nog niet bekend).  

1. Mandarijn 

2. Komkommer 

3. Appel 

Volgende week ontvangen wij onderstaande 

fruit/groente op school. Dit wordt op woensdag, 

donderdag en vrijdag uitgedeeld tijdens het 10-

uurtje. 

1. Mandarijn 

2. Peer 

3. Sinaasappel 

 

 

 

 

Wist je dat 

...De sinaasappel oorspronkelijk uit China komt? 

En daar zijn naam ook aan dankt? 

...Een sinaasappel pas rijp is na 15 maanden aan 

de boom? 

...Vruchtensap niet de positieve effecten op de 

gezondheid heeft als fruit? In fruit zitten 

meer vezels dan in vruchtensappen. 
 

 
 

Waterdrinkdag 

Vanaf dit schooljaar gaan we proberen om het 

certificaat voeding te behalen van De gezonde 

School. We hebben daarom op woensdag de 

“Waterdrinkdag” ingevoerd. 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. 
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Vanaf 31 maart 2017 één locatie 

voor kinderen van 0-12 jaar! 

Voorschoolse- en naschoolse 

Opvang, dagopvang, de voorschool 

en de basisschool. De Bascule en 

Zus&Zo bieden het totaalpakket. 

 

Een uniek Kindcentrum waar we 

trots op zijn! 

 

 

Zus&Zo 

0591-561891 

06-23335726 

bso@kdvzusenzo.nl 

 

 
 

 

 

 

Jarigen t/m 7 maart 

Van harte gefeliciteerd 

 

2 maart Stan van Essen  1a 

4 maart Yordie Jeuring  7a 

5 maart Sanne Oost  3a 

6 maart Esmay Bos  4a 

6 maart Joost van Berk  6a 

 

 

 

 

BSO Zus & Zo 

Wat hebben we vorige week genoten tijdens de 

voorjaarsvakantie. Iedere dag waren wij open dus volop 

activiteiten die we aan konden bieden. We zijn de week gestart 

met het maken van kippen van papier maché. Wat was dit leuk om 

te doen. Daarnaast genoten we volop van het lenteweer. We 

hebben lekker een stuk gewandeld langs de voorstreek. Op het 

schoolplein werd er fanatiek gehockeyd en spelen we met het 

nieuwe materiaal. We hebben cupcakes versierd en natuurlijk 

lekker opgegeten.  

Woensdag zijn we naar de schaapskooi in Bargerveen geweest. 

We hebben daar de schapen met hun lammetjes gezien. Ook 

hebben we een wandeling gemaakt.  

’s Middags was de disco voor alle kinderen van de BSO met hun 

introducé. Wat waren er veel kinderen en wat was het gezellig!  

Natuurlijk werden er ook lekkere dingen gegeten. Broodjes 

knakworst en tosti’s waren favoriet.  

Het was een erg gezellige week met elkaar!  

 

 
 

Groeten team Zus & Zo 

 
Luizencontrole 

Afgelopen dinsdag stond de luizencontrole in alle groepen 

gepland. Omdat er helaas geen opkomst was van 

hulpouders/verzorgers heeft deze controle niet plaatsgevonden. 

We zien ons dan ook genoodzaakt om te stoppen met de 

luizencontrole na iedere schoolvakantie. 

Als u een vermoeden heeft van luizen/neten kunt u dit aan Elles 

Slaghuis laten weten via 06-48318915 er zal dan na een melding 

wel gecontroleerd worden. 
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Oud papier 

Op zaterdag 16 februari is er weer oud papier opgehaald.  

De ouders/verzorgers van groep 3 en 4 waren deze keer aan de beurt om 

te komen helpen. We willen iedereen die heeft geholpen bedanken voor de 

hulp. De volgende keer dat er oud papier gehaald gaat worden is op 

zaterdag 16 maart. De ouders/verzorgers van groep 5 en 6 zijn dan aan de 

beurt om te komen helpen. Houdt u deze datum alvast vrij? 

 

Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers 

die bij Hubo staan. 

 

 
 

 

Facebook 

OBS De Bascule heeft een eigen Facebookpagina. Hierop vindt men 

nieuwsberichten maar ook foto’s. Via onderstaande link kan iedereen 

deze pagina bekijken. Ook als u zelf geen Facebook gebruikt. Je hoeft dus 

geen eigen Facebookaccount te hebben om de foto’s enz. te kunnen 

bekijken. 

http://nl-nl.facebook.com/pages/DeBascule/595160937166818 

 
 

 

 
Regel van de maand 

In de maand maart staat de volgende regel centraal: 

“Samen houden wij de klas en het schoolplein netjes” 

Dat valt niet altijd mee. Soms is het wel gemakkelijk om een pakje of een 

papiertje naast je neer te gooien. We leren de kinderen hun eigen spullen 

op te ruimen. Ook wordt elke week door een groep het plein opgeruimd. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kort nieuws 
 

Opgave 4 jarigen 

Meld uw kinderen van 4 jaar 

z.s.m. aan. U kunt dit doen 

middels een formulier die u bij de 

Locatieleider kunt krijgen. 

 

 

Spreekuur 

Iedere maandagochtend van 8.30 

tot 9.30 uur houdt de 

Locatieleider spreekuur. U kunt 

dan met uw vragen, opmerkingen, 

verlofaanvragen etc. bij haar 

terecht.  

 

 

Basculenieuws 

Onze wekelijkse nieuwsbrief is 

ook op de website altijd te lezen. 

Mocht u de nieuwsbrief niet via 

de mail ontvangen kunt u dus 

altijd een kijkje nemen op 

www.obs-bascule.nl Zo blijft u op 

de hoogte. 
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Project Milieu en Techniek 

Vanaf maandag 4 maart gaan we aan de slag met ons nieuwe project: ‘Milieu en Techniek’. Onze school heeft zich 

een tijd geleden aangemeld voor diverse workshops m.b.t. ‘Zwerfafval’ en dat is gehonoreerd. De groepen 1, 2 en 

3 gaan aan de slag met de workshop ‘Troep Snoepers en Rommel Ruimers’; de groepen 4, 5 en 6 met ‘De slimme 

plastic soep sloep’, groep 7 met de tweedelige workshop ‘Kunst van Recyclen’ en groep 8 met ‘Vurige Vuilnis 

Vondsten’. 

In al deze workshops staat het principe van zwerfafval als grondstof centraal. De onderwerpen afvalinzameling 

en verwerking daarvan worden hierbij op creatieve wijze benadrukt en uitgelicht. De kinderen gaan zelf aan de 

slag door een nieuwe functie aan ‘zwerfafval’ te geven. 

Op maandag 4 maart start het project met van 9.00 – 10.00 uur een opruimactie met de bovenbouw en op 

vrijdag 8 maart eentje voor de onder- en middenbouw rond de school. 

 

 

Maandag 4 maart:  10-30 – 12.00 uur  Groep 1c en 1d    Troep Snoepers en Rommel Ruimers 

   12.45 – 14.15 uur Groep 1/2a en 1/2b  Troep Snoepers en Rommel Ruimers 

 

Dinsdag 5 maart: 8.30 -10.00 uur Groep 3a en 3b  Troep Snoepers en Rommel Ruimers 

   10.30 - 12.00 uur Groep 4a en 4b  Slimme Plastic Soep Sloep 

   12.45 – 14.15 uur Groep 7a en 7b  Kunst van Recyclen, 1e workshop 

 

Woensdag 6 maart: 8.30 – 10.00 uur Groep 5a en 5b  Slimme Plastic Soep Sloep 

   10.30 – 12.00 uur Groep 6a en 6b  Slimme Plastic Soep Sloep 

 

Donderdag 7 maart: 8.30 – 10.00 uur Groep 8a en 8b  Vurige Vuilnis Vondsten 

   10.30 – 12.00 uur Groep 7a en 7b  Kunst van Recyclen, 2e workshop 

 

 

 
 

 

BSO Duimelot 
!STAKING!! 15 maart is de BSO gewoon open, dus mocht u opvang nodig zijn dan horen wij het graag. Ook bieden 

wij eenmalig opvang aan. Vraag naar de mogelijkheden. Mocht u opvang nodig zijn laat het ons weten. Wij zorgen 

voor passende opvangmogelijkheden. 

 

Bent u op zoek naar opvang kom gerust binnen stappen of bel/mail voor informatie of voor een keer 

proefdraaien 

 

Groetjes Team BSO Duimelot 
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Schoolreisgelden 

De schoolreizen van de groepen 1 t/m 7 staan voor mei en juni 2019 gepland.  

Bij deze laten wij u de vastgestelde schoolreisgelden nogmaals weten. Indien u nog niet heeft betaald, zou u dit 

dan zo spoedig mogelijk willen doen op onderstaand bankrekeningnummer t.n.v. de ouderraad?  

Wij zien de betaling graag voor 1 april tegemoet! 

 

De bedragen voor de schoolreisgelden 2018/2019:  

Groep 1/2:  € 25,= 

Groep 3/4:  € 24,50 

Groep 5/6:  € 28,50 

Groep 7:  € 47,50 

De bedragen voor de schoolreisgelden 2019/2020: 

Groep 8:  € 85,= 

De schoolreisgelden worden vastgesteld en goedgekeurd door de 

vergadering. Het schoolreisgeld kan worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de ouderraad 

NL60RBRB0851273572 o.v.v. naam en klas van uw kind. 

Mocht u problemen hebben met het betalen van de schoolreisgelden kunt u een beroep doen op Stichting 

Leergeld of het Participatiefonds. Ook is het mogelijk een betalingsregeling te treffen, dit kan via de 

locatieleider Jacqueline Grupstra of de penningmeester van de OR Alma Brinkman or@obs-bascule.nl. De 

penningmeester heeft een geheimhoudingsplicht. 

 

 
SMOKEY 
Op maandag 18 maart en donderdag 21 maart krijgen onze leerlingen allemaal les in het kader van 

‘Brandveiligheid’. Onder de noemer ‘Smokey’ zullen brandweermedewerkers voorlichting geven over brandveilig 

leven en onze leerlingen kennis laten maken met de mogelijkheden om zelf het risico op brand te verkleinen, 

brand te ontdekken, hoe te reageren bij brand en hoe je jezelf goed kunt voorbereiden. Natuurlijk zal ook ons 

ontruimingsplan onder de loep worden genomen. 

 

Lessen brandveiligheid: twee instructeurs dus twee groepen tegelijk maar wel apart van elkaar. 

 

Maandag 18 maart: 8.30 - 9.15 groepen 1D (instroom) en 1-2 B 

9.15 - 10.15 groepen 3A en 3B 

10.30 - 12.00 groepen 8A en 8B 

13.00 - 14.00 groepen 6A en 6B 

 

 

Donderdag 21 maart: 8.30 - 9.15 groep 1-2 A en 1C 

9.15 - 10.15 groepen 5A en 5B 

10.30 - 12.00 groepen 7A en 7B 

13.00 - 14.00 groepen 4A en 4B

 

mailto:Brinkmanor@obs-bascule.nl

