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Belangrijke data

In dit nummer o.a.:
Graag meenemen naar school
Op 7 november is het Nationaal
Schoolontbijt. Zouden alle leerlingen
voor dit ontbijt een bord, beker,
bestek en kom mee naar school kunnen
nemen?
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Schoolreisgelden en ouderbijdrage
Op pagina 5 staan de vastgestelde
schoolreisgelden en ouderbijdrage voor
dit schooljaar. Wij zien uw betaling
tegemoet op het rekeningnummer van
de Ouderraad.
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1 november
Podiumplan voorstelling groep 3 en 4
4 november
OR-vergadering
6 november
Landelijke stakingsdag
7 november
Nationaal Schoolontbijt
11 november
Sint Maarten
16 november
Oud papier halen groepen 3 en 4
18 en 19 november
10-minutengesprekken
26 november
MR-vergadering
2 december
OR-vergadering
5 december
Sinterklaasfeest
18 december
Kerstdiner
20 december
Leerlingen en team om 12.00 uur vrij
21 december
Oud papier halen groepen 5 en 6
23 december
Kerstvakantie t/m vrijdag 3 januari 2020
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
Owen Pieterse is deze week bij ons op school gekomen in groep 1a.
Wij wensen Owen een hele fijne tijd toe bij ons op school.
Er gaan nu 341 lln. naar o.b.s. De Bascule
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Nationaal Schoolontbijt
Afgelopen week hebben we u
via de mail laten weten dat de
Landelijke stakingsdag op 6
november doorgaat. Het
Nationaal Schoolontbijt is
daarom verschoven naar
donderdag 7 november. Wilt u
hiervoor een bord, beker,
bestek en een kom meegeven
naar school? Alvast bedankt!

EU FRUIT – IK EET HET BETER
In het kader van ‘de Gezonde School’
hebben we ingeschreven op het EUSchoolfruitprogramma. Dat houdt in
dat we van 12 november 2019 t/m 19
april 2020 (voor een periode van 20
weken) iedere week drie keer per week
vers fruit en/of groente aangeboden
krijgen. We zullen dit tijdens de
ochtendpauze aan alle leerlingen
aanbieden op de dinsdag, woensdag en
donderdag. We verwachten dat de
kinderen de overige twee dagen iets
gezonds voor de ochtendpauze 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!

Allergieën
Als uw kind een allergie heeft en daardoor
bepaalde producten niet mag eten of drinken,
geeft u dat dan even door aan de leerkracht
zodat we samen naar een oplossing kunnen
zoeken.

Regels van de maand
De regels voor de maand november zijn:
“Maak het goed na een ruzie” en
“Houd rekening met elkaar, niet iedereen is
gelijk”
In de klassen zal deze maand extra aandacht
besteed worden aan deze regels.
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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.nl4

Jarigen t/m 7 november
Jarigen t/m 13
Van harte gefeliciteerd!
september
2 nov. Tess Doldersum
3 Van
nov. harte
Tabe gefeliciteerd!
Coljé
4 nov. Noam Jeuring
juli Djustin
Esmee Louwes
Bakker
46nov.
2b
6 nov. Stan Grooten
6 nov. Thomas Ritsema
6 nov. Mitchel Kamping

1b
8b
2a
2b
2b
5b
6a

Voorschool De Bascule
Na een week herfstvakantie beginnen wij weer met
een nieuw thema. De komende weken gaat het over
'reuzen en kabouters'. We lezen over kabouter Bim
en leren de begrippen 'hoog en laag' en 'groot en
klein'. We doen allerlei kringactiviteiten die hierbij
aansluiten.
Natuurlijk bereiden we ons ook voor op Sint
Maarten. We zijn begonnen met onze lampion en
oefenen de liedjes dagelijks. We kunnen niet
wachten om langs de deuren te gaan!

BSO Zus & Zo
De afgelopen twee weken zijn wij verder gegaan
met het thema muziek. In de eerste week konden
de kinderen een xylofoon knutselen. Daarnaast
hebben we koekjes gebakken en lekker binnen en
buiten gespeeld.
In de herfstvakantie was er een heel leuk
programma bedacht voor de kinderen.
Maandag hebben we in de ochtend een gitaar
geknutseld. In de middag zijn we gezellig wezen
bowlen bij Parc Sandur. Wat waren de kinderen
fanatiek tijdens het bowlen en wat hadden ze een
plezier. Dinsdag hebben de kinderen een instrument
geverfd en een rammelaar geknutseld.
Op de woensdag stond de film middag gepland. Er
waren maar liefst 26 kinderen aanwezig bij de film!
We hebben de film Paddington gekeken onder het
genot van een beker ranja en een bakje popcorn. De
donderdag stond in het teken van “aan de bakdag”.
De kinderen van de BSO hebben meer dan 250
cupcakes verkocht, wat een prestatie zeg! De totale
opbrengst van deze dag gaat naar het kinderdorp
Meru in Kenia. Vrijdag was alweer de laatste dag
van de herfstvakantie. Deze dag mochten de
kinderen lekker vrij spelen. De kinderen hebben
onder andere heerlijk geknutseld, maar ook
fanatiek samen spelletjes gedaan op de WII.

Groeten team Zus & Zo
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Oud papier
Op zaterdag 19 oktober is er weer oud papier opgehaald.
De ouders/verzorgers van groep 1 en 2 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 november. De ouders/verzorgers van groep 3 en 4 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.

Luizen controle
Op dinsdag 29 oktober zijn alle groepen gecontroleerd door de
luizenmoeders. Dit was mogelijk omdat er genoeg moeders zijn om de
controle weer uit te voeren. Hier zijn wij erg blij mee! We kunnen u laten
weten dat er tijdens de controle geen luizen/neten aangetroffen zijn.
Wij zijn dus luisvrij!

GEZOCHT GLAZEN POTJES
Zoals de meesten van jullie weten versieren wij de school, tijdens het
kerstdiner, altijd met glazen potjes. Nu zijn er een aantal potjes vorig jaar
gesneuveld en heel veel potjes waren heel vies. Dus zijn wij op zoek naar
kleine “Hak” potjes. Heeft u nog potjes staan of wilt u ons helpen sparen?
U mag de potjes schoon, zonder etiket en deksel inleveren bij Alma
Brinkman, de conciërge.

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
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Kort nieuws
Aanmelden
Is uw kind 3 jaar dan is het een
goed moment om uw kind aan te
melden bij de Basisschool.
Op deze wijze is het bekend
hoeveel kinderen we mogen
verwachten en kunnen we hiermee
rekening houden bij de indeling van
de groepen.
U kunt het inschrijfformulier
downloaden van de website,
ophalen bij de locatiedirecteur
maar ook een afspraak maken voor
een intake bij de locatiedirecteur.

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
Spreekuur
terecht.

Iedere maandagochtend van
8.30 tot 9.30 uur houdt de
Locatieleider spreekuur. U kunt
dan met uw vragen,
opmerkingen, verlofaanvragen
Basculenieuws
etc. bij
haar terecht.
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.obsbascule.nl Zo blijft u op de hoogte

Screening tijdens gymles (groep 4)
Binnenkort zullen de buurtsportcoaches van de Gemeente Emmen een Motorische
Remedial Teaching (MRT) test afnemen bij de leerlingen uit groep 4. Daarbij
wordt gekeken naar het bewegen van de leerlingen om te zien of ze moeite met bewegen hebben. Door de
uitvoering van verschillende bewegingen te bekijken kunnen we de leerlingen vinden, die mogelijk in aanmerking
komen voor extra gymlessen. Ook zal er gekeken worden naar het zelfvertrouwen van de leerling en het
samenwerken met andere leerlingen.
De leerlingen die tijdens de klassikale screening naar voren komen en mogelijk in aanmerking komen voor de lessen,
zullen van de leerkracht een brief meekrijgen met een uitnodiging voor een uitgebreide screening. Deze
(vrijwillige) screening wordt na schooltijd gehouden. Hierna kunt u van de buurtsportcoach in een gesprek de
bevindingen krijgen en wordt verteld hoe het (mogelijke) vervolgaanbod eruit komt te zien. Aan deze screening
en extra gymlessen zijn geen kosten verbonden.
De extra gymlessen zijn lessen die gegeven worden na schooltijd en waar leerlingen op uitnodiging aan
kunnen/mogen deelnemen om zo een ‘extra’ uur gym te krijgen om zo aan hun motorische vaardigheden,
zelfvertrouwen, zelfbeeld te werken waarbij samenwerking met andere kinderen erg belangrijk is. Deze lessen
worden gegeven door de buurtsportcoaches.
De uitslagen van de afgenomen observaties (waarbij wij alleen voornamen gebruiken) zullen na de screeningen
worden besproken met de groepsleerkracht en daarna worden vernietigd.
De Bascule
De Bascule

Groep 4A
Groep 3b/4b

Woensdag 13 november
Vrijdag 15 november

10.30 -12.00
10.30 – 12.00

Jachthoorn
Jachthoorn

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u met ons of de locatieleider contact opnemen.
Harm Jan Moesker
Hugo Luikens
H.Moesker@emmen.nl
H.Luikens@emmen.nl
06-15280100
06-29278628

Schoolreisgelden en ouderbijdrage
Bij deze laten wij u de vastgestelde schoolreisgelden en ouderbijdrage weten. Betalingen kunt u doen op
onderstaand bankrekeningnummer t.n.v. de ouderraad?
De bedragen voor de schoolreisgelden 2019/2020:
Groep 1/2
€ 25,=
Groep 3/4
€ 25,=
Groep 5/6
€ 28,50
Groep 7
€ 47,50
Groep 8
€ 85,=
De ouderbijdrage is voor dit schooljaar € 22,50 per kind. Dit bedrag dient te worden betaald voor 1
november a.s., voordat de activiteiten van start gaan. (Het Nationaal schoolontbijt is al op 6 november
en Sinterklaas volgt dan op 5 december.)
Het schoolreisgeld en de ouderbijdrage kan worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de
ouderraad NL60RBRB0851273572 o.v.v. naam en groep van uw kind.
Indien u de schoolreisgelden en ouderbijdrage niet kunt betalen kunt u misschien een beroep doen op
Stichting Leergeld of het Participatiefonds van de gemeente Emmen. 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.
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Kinderoefentherapie onder schooltijd!
Extra handen in de klas zijn bij veel leerkrachten welkom! In een tijd waarin passend onderwijs vorm
moet worden gegeven, lopen veel leerkrachten aan tegen problematiek waar nog niet direct een
oplossing voor is. Een goede leerkracht draait zijn hand niet meer om voor gedifferentieerd werken.
Handelingsplannen en groepsplannen horen er nu eenmaal bij, maar wat doen we met belemmerende
factoren als: concentratie- en aandachtsproblemen, een minder goede grove of fijne motoriek
(bijvoorbeeld schrijfproblemen) of faalangst?
Misschien kan ik hierbij ondersteunen. Als je beseft dat veel
problematiek ontstaat vanuit motorische vaardigheden en
beweegfuncties, ligt daar ook de oplossing. Mijn naam is Elles ten Hoor,
Kinderoefentherapeut. Vanuit mijn praktijk
Balans en Motoriek bieden wij op school de mogelijkheid om deze
leerlingen individuele begeleiding te geven die de prestaties aanzienlijk
zullen verbeteren. Binnenkort ben ik wekelijks op een vast moment op
De Bascule aanwezig.
Na overleg van de leerkracht, ouders en IB’er kan de leerling bij mij
worden aangemeld. Ik zorg voor een planning zodat we daarna de
behandeling snel kunnen starten.
Vriendelijke groeten,
Elles ten Hoor

BSO DUIMELOT-KONN
In de herfstvakantie hebben we veel leuke activiteiten gedaan. We hebben spinnenwebben op het raam gemaakt.
We zijn naar het bos geweest en hebben een heleboel verschillende paddenstoelen gezien. We hebben
verstoppertje in het bos gespeeld, bladeren eikels en mos gezocht. En op de terugweg zijn we nog even gestopt
in de speeltuin. Ook hebben we mummies gemaakt van knakworstjes en bladerdeeg, egels van brooddeeg met
hagelslag en chocopasta.
We zijn begonnen met het maken van volgelhuisjes, eerst moet de verf goed drogen voordat we verder kunnen.
Ze worden al heel mooi. Tijdens de stakingsdag a.s. woensdag is de BSO de hele dag open. Fijn weekend.
Team BSO Duimelot
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