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Belangrijke data
13 januari
Start CITO toets weken t/m 31 januari
18 januari
Oud papier halen groepen 7 en 8
21 januari
Schoonmaakavond
28 januari
MR-vergadering
3 februari
OR-vergadering
14 februari
Voorstelling groepen 5 en 6 Podiumplan
15 februari
Oud papier halen groepen 1 en 2
17 febr. t/m 21 febr.
Voorjaarsvakantie
24 febr.
Start thema 3: Een plaats met vaart!
28 febr.
Rapport 1 mee
Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print

In dit nummer o.a.:
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.
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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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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
Jaymee de Jong(5a), Kyano Kesimaat(1a) en Sophie de Vries(1b) zijn
deze week bij ons op school gekomen.
Wij wensen Jaymee, Kyano en Sophie een hele fijne tijd toe bij
ons op school. Er gaan nu 348 lln. naar o.b.s. De Bascule.
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Ouderbrief
De komende periode gaan we
in de groepen 1 en 2 werken aan
het thema winter. In een
aparte bijlage bij deze
nieuwsbrief ontvangt u de
ouderbrief van Schatkist over
dit thema.

EU FRUIT – IK EET HET BETER

Wist u dat:

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 ook 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!

In Pomelo en grapefruit zit het stofje

Fruitlevering
De fruitlevering van week 2 was:
1. Waspeen
2. Pomelo
3. Peer
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naringine. Dit stofje kan de werking van
medicijnen beïnvloeden. Raadpleeg indien u
twijfelt een huisarts.
De leerlingen ontvangen een peer van het ras
Cepuna. Cepuna is een kruising tussen de
Conference en Doyenné d’Hiver. Het is een
peer met een gladde schil, frisse smaak en
een goede hardheid. Hierdoor kan hij
gemakkelijk uit de hand gegeten worden en
knoeit hij niet.

Fruitlevering
Volgende week ontvangen wij
onderstaande fruit/groente op school.
Dit wordt op de dinsdag, woensdag en
donderdag uitgedeeld tijdens het 10uurtje.
1. Cherrytomaatjes
2. Mango
3. Appel
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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 16 januari
Van harte gefeliciteerd!

10 jan. Esmée Bos
12 jan. Bo Postma
13 jan. Thijs v/d Wal
14 jan. Florien de Vries
14 jan. Kyan Hofstra
14 jan. Ilse van Tellingen

5a
6b
8a
1b
6a
7b

Voorschool De Bascule
Wat fijn om iedereen weer terug te zien na de
vakantie. We hopen dat iedereen een fijne vakantie
heeft gehad. In de kring hebben we het samen over
de vakantie en wat iedereen gedaan heeft. We
starten deze week met boekenpret. Twee weken
lang werken we met 1 boek. Alle
kinderen krijgen dit boek mee
naar huis. We lezen hier uit voor
en doen opdrachten en
knutselwerkjes rondom dit boek.
Twee voorschoolgroepen werken
rondom ‘Welterusten kleine beer!’
, de andere twee groepen hebben het boek ‘En nu
lekker slapen, Sam’.
BSO Zus & Zo
De vakantie zit er helaas weer op, alle kinderen
moeten dus gewoon weer naar school. Tijdens de
vakantie was de BSO geopend. In de vakantie
hebben we twee leuke uitstapjes gedaan. In de
eerste week van de vakantie zijn we wezen
schaatsen bij Emmen on Ice. Wat hadden de
kinderen een plezier en wat konden ze al goed
schaatsen. In de tweede week zijn we naar het
pannenkoekenrestaurant De Deugniet gegaan in
Borger. Toen we aankwamen konden de kinderen
eerst spelen in de speelboerderij. Vervolgens
mochten de kinderen zelf hun eigen pannenkoek
gaan versieren. Naar het versieren hebben de
kinderen heerlijk gesmuld, wat was het lekker
mmm...!!

Verder hebben we in de vakantie heel veel leuke
activiteiten gedaan, waaronder: we hebben allemaal
ons eigen linnen tasje gemaakt met textiel stiften,
wie ben ik, met suikerklontjes hebben we een iglo
gemaakt, we hebben allemaal een pizza gemaakt, we
hebben bingo gedaan en nog veel meer! Oftewel de
vakantie op de BSO was weer beregezellig!
Groeten team Zus & Zo
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Oud papier
Op zaterdag 21 december is er weer oud papier opgehaald.
De ouders/verzorgers van groep 5 en 6 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 18 januari. De ouders/verzorgers van groep 7 en 8 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.
Schoonmaakavond
Op dinsdag 21 januari staat er een schoonmaakavond gepland. Houdt u deze datum alvast vrij? Vele
handen maken licht werk, en het zou erg fijn zijn als u ons deze avond komt helpen, zodat de lokalen er
weer schoon en fris uitzien. U kunt zich hiervoor wel alvast opgeven bij de leerkracht van uw kind. Meer
informatie en ook de tijden volgen begin januari.
Opnieuw een landelijke staking?
De onderwijsbonden hebben opnieuw opgeroepen tot een landelijke staking. Het is de bedoeling dat de scholen
op 30 en 31 januari massaal de deuren gaan sluiten. Er worden dan opnieuw acties gevoerd in het onderwijs
waarin structureel geld wordt geëist om goed onderwijs te kunnen blijven geven. Wij hebben van ons bestuur
hierover nog geen bericht ontvangen. Op dit moment is dus nog niet duidelijk welke consequenties dit zal hebben
voor de lessen op de Bascule. Zodra wij hier meer over weten, hoort u het van ons. We hopen op uw begrip.

Luizencontrole
Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan de luizencontrole in alle groepen.
Wij laten u volgende week het resultaat weten.
De betreffende ouders/verzorgers worden begin volgende week via de mail
op de hoogte gebracht.
Boekenpret in de kleutergroepen.
Op maandag 27 januari starten we in de kleutergroepen met het project
Boekenpret. Dit project heeft als doel het voorleesplezier te stimuleren.
In elke groep werken we met veel plezier over een boek.
De kleuters van groep 1 en 2 hebben een uitnodiging meegekregen voor de
ouderbijeenkomst, met een opgavestrookje, die we graag voor woensdag 15
januari terug willen hebben. De ouderbijeenkomst van de groepen 1 en 2
zijn op maandag 27 januari. De tijden staan op de uitnodiging.

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
terecht.
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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.

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.

Nieuwjaarsborrel
Afgelopen maandag 6 januari was het zover. De eerste schooldag van het nieuwe jaar 2020.
Ook dit jaar hadden we een enthousiaste groep moeders en oma’s die ons hebben geholpen met het bakken van
verse nieuwjaarsrolletjes. Deze zijn samen met een glaasje drinken (nieuwjaarsborrel) naar de klas gebracht en
daar hebben de leerkrachten samen met hun leerlingen geproost op het nieuwe jaar.
Wij willen via deze weg iedereen een heel gelukkig nieuwjaar wensen en willen nogmaals onze bakkers
bedanken voor de heerlijke rolletjes.
OR OBS De Bascule

Regel van de maand
Na de drukke decembermaand keert in januari doorgaans de rust weer terug.
De onderstaande nieuwe regel voor de maand januari past hier precies bij:
“Netjes en rustig werken vinden wij belangrijk”
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Workshop tekenen
Vind je tekenen leuk en wil je een les volgen van een echte striptekenaar? Woensdagmiddag 15 januari geeft
Jan Willem Spakman een workshop in de bibliotheek voor de groepen 5/6 en 7/8.
Geef je zo snel mogelijk op via de site van de Brede school: ( www.actiefinemmen.nl )
Dat werkt als volgt: Adres-site: www.actiefinemmen.nl -> dan onderdeel Brede school kiezen ->
vervolgens kiezen Brede school Nw A'dam/Veenoord/Zandpol. Daar vind je het aanbod. Klik de
gewenste activiteit aan voor meer informatie en om in te inschrijven.
Voorleesactiviteit kleuters
Kleuters, weten jullie dat de Gruffalo ook een kind heeft?! Hoor alles over het kind van de Gruffalo tijdens de
voorleesactiviteit in de bibliotheek op dinsdagmiddag 21 januari van 15.30 - 16.30 uur. Geef je zo snel mogelijk
op via de site van de Brede school: ( www.actiefinemmen.nl )
Meedoeconcert kleuters
Inleiding
Met dit nieuwe meedoe-kleuterconcert komen musici van het Noord Nederlands Orkest (NNO) naar de kleuters
toe om ze kennis te laten maken met instrumenten uit het symfonieorkest en met klassieke muziek. Als de
musici op hun instrumenten gaan spelen, hoeven en de kleuters niet stil te zitten. Bij het fantaseren over
allemaal verschillende dieren worden ze ondersteund door een verteller die met de kinderen gaat meebewegen
op de muziek. Samen met de musici worden de kinderen meteen onderdeel van een prachtige voorstelling met
muziek van Saint-Saëns!
Aanbod
Voor wie: Peuters van 3 jaar oud (die het aankunnen, leuk vinden); groep 1 en 2
Wanneer: vrijdag 24 januari 2020
Hoe laat: 14.00-14.45
Kosten(eigen bijdrage): 1 euro (te voldoen bij het concert)
Waar: Aole Gemientehoes, Schoonebeek (eigen vervoer regelen)
Door wie: 5 musici + verteller van het Noord Nederlands Orkest
Aanmelden kan via de website van de Brede School: Nieuw-Amsterdam/Veenoord/Zandpol:

https://www.actiefinemmen.nl/LeefModule/Details/12006

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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Ouderbrief groep 1 en 2
Thema winter

Beste ouder(s),
De winter is begonnen. Brr, het is koud! Hoe weten we dat het winter is? Welke kleding heb
je dan aan? Wat voor weer kan het zijn in de winter en hoe weet je of je kunt schaatsen?
Kunnen de vogels voor zichzelf zorgen en hoe kunnen we hen helpen? Dat alles ontdekken
we in het anker Winter van Schatkist.
Wat beleven we met Pompom?
Pompom vraagt zich af of het al winter is. De kinderen onderzoeken met de jaarkalender of
het al winter is, welke maanden de wintermaanden zijn en hoelang de winter duurt.
Pompom heeft zin om met Loeloe in de sneeuw te spelen. Maar dan moet er wel sneeuw
liggen. Samen met Pompom bedenken de kinderen welke winterdingen ze ook kunnen doen
als er geen sneeuw ligt. Buiten heb je een winterjas nodig. Samen met Pompom ontdekken
de kinderen welke bijzondere kenmerken een winterjas heeft.
Wat doen we in de groep?
 We bedenken welke winterdingen je binnen en buiten kunt doen in de winter.
 Pompom wil graag schaatsen. Het weer bepaalt of je kunt gaan schaatsen, en het is elke
dag anders. We praten verder over het weer en het weerbericht in de groep.
 Pompom heeft per ongeluk vogelvoer mee naar school genomen in plaats van zijn lunch.
We bedenken waarom we vogels voeren en hoe we nog meer voor hen kunnen zorgen.
 We bedenken allerlei spelletjes die je met je lichaam kunt doen om het warm te krijgen
als je het koud hebt.
 We onderzoeken hoe een dier zich warm kan houden en hoe mensen dit doen. We kijken
naar de verschillen en de overeenkomsten. Uw kind kan er vast iets over vertellen.
 Samen met Pompom bekijken we aan het einde van het anker welke winterdingen we
binnen en buiten kunnen doen.
Ankerthema: Brr, wat koud!
Pompom en Loeloe gaan buiten spelen. Loeloe wil zonder jas spelen, maar dat is
veel te koud. Ze haalt een deken van oma en slaat die om zich heen. Maar met
een deken kun je niet fijn spelen. We bedenken allerlei manieren om het warm te
krijgen door te bewegen met ons eigen lichaam.
Daarna onderzoeken we nog meer over ‘koud’. Wat gebeurt er als je ijs binnenzet?
We leren het begrip smelten kennen. En hoe kan een poes zichzelf warm houden?
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met de mensen? We bedenken ook
welke materialen er zijn om je warm te houden, zoals een jas en een deken, een
kruik en een kachel. Omdat Loeloe het koud heeft, heeft oma een idee. We maken
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voor Loeloe voor elke dag een sjaal. De kinderen mogen zelf bedenken welke sjaal
ze willen maken. Ze gaan aan de slag met patronen die ze zelf hebben bedacht.
Hoe kunt u aansluiten bij het anker?
Nadat het anker een week is opgestart, kunt u met uw kind het volgende doen:
Samen praten
Praat samen met uw kind over de winter als u naar buiten gaat. Wat valt op aan het weer? Is
het koud, bewolkt, waait de wind of ligt er misschien sneeuw? Welke kleding hebben jullie
aan om jezelf tegen de kou te beschermen? Hoe voelt het als je geen jas aan hebt? Probeer
dit eventueel kort uit. Praat er daarna met uw kind over waarom jullie winterkleding aan
hebben. Laat uw kind vertellen voor welk lichaamsdeel de kleding is, van welk materiaal de
kleding is gemaakt en waarom dat zo is.
Samen doen
 Speel een aantal spelletjes met uw kind om warm te blijven. Wat kunnen jullie doen om
warm te blijven? Doe het samen. Denk bijvoorbeeld aan: springen, rennen, met de
armen in de lucht zwaaien, enzovoort.
 Kijk samen naar het weerbericht. Bijvoorbeeld na het jeugdjournaal. Wat wordt er
verteld over het weer? Wat betekent dat voor de kleding die jullie morgen aandoen? En
klopte de weersvoorspelling ook? Ga dit samen na.
 Als het vriest, zet dan samen met uw kind een bekertje water buiten. Kijk ’s morgens
samen of het ijs is geworden. En zet een bakje buiten als het sneeuwt. Zet het bakje de
volgende ochtend binnen en kijk samen wat er gebeurt.
Van thuis naar school
Maak samen een vogelvoederhuisje van een leeg melkpak. Maak een gaatje in de
bovenkant van het melkpak en doe er een touwtje doorheen. Hiermee kunt u het
vogelvoederhuisje ophangen. Knip daarna een of meer ruime gaten in het
melkpak, net boven de bodem of laat uw kind een gat uitprikken. Zoek een takje
en steek het samen in een gaatje in de onderste rand van het melkpak, net onder
het gat dat jullie uitgeknipt hebben. Hierop kunnen de vogeltjes landen om
vervolgens in het huisje te gaan eten. Laat uw kind het vogelhuisje naar eigen
idee versieren. Als u ideeën wilt opdoen, zoek dan eens op internet met de
zoekterm ‘vogelvoederhuisje maken melkpak’. Leg, als het vogelvoederhuisje
klaar is, wat lekkers in het huisje en hang het huisje buiten op. Tel samen eens
hoeveel voer jullie hebben neergelegd en kijk na een tijdje hoeveel de vogels
hebben gegeten. Maken jullie een foto van het huisje? We vinden het leuk om de
foto op school te bekijken!
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