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In dit nummer o.a.:
EU FRUIT – IK EET HET BETER
Voor de meivakantie hebben we de
laatste fruitlevering gehad van de
actie van EU fruit in het kader van
‘de Gezonde School’. We gaan nu
zelfstandig verder. Op pagina 2
leest u hier meer over.
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Schoolreisgelden
In mei en juni staan de
schoolreizen gepland. Indien u nog
niet heeft betaald wilt u dit dan
doen? Op pagina vijf staan de
bedragen per groep.
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13 mei
16 en 17 mei
18 mei
21 mei
22 mei
23 mei
27 mei
28 mei
28 mei
30 mei
31 mei
3 juni
3 juni
4 juni
6 juni
10 juni

OR vergadering
Kamp groep 7a en 7b
Oud papier halen groepen 1 en 2
Schoolreis groepen 5 en 6
Spelletjesochtend groepen 1 en 2
School Atletiekmiddag groepen 5 t/m 8
Start Cito
Schoolreis groep 3 en 4
MR-vergadering
Hemelvaart
Vrije dag
Cito toetsweken tot en met 21 juni
OR vergadering
MR vergadering
GMR vergadering
Tweede Pinksterdag

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 Max Winkel, Jazzlyn Tabak en Jurre Piquet bij ons op school
gekomen in groep 1d. Wij wensen Max, Jazzlyn en Jurre een hele fijne tijd toe
bij ons op school. Er gaan nu 367 lln. naar OBS De Bascule.
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Ouderbrief
De komende periode gaan we in de
groepen 1 en 2 werken aan het
thema water. In een aparte bijlage
bij deze nieuwsbrief ontvangt u de
ouderbrief van Schatkist over dit
thema.

Schoolfruit vervolg
Gedurende schooljaar 2018-2019 doet onze school
mee met het EU-Schoolfruitprogramma. Dit is een
Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk
legt op het eten van voldoende groenten en fruit.
Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs
om verschillende soorten groeten en fruit te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde
eetgewoonten. Want kinderen die genoeg groenten
en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten
lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn
minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven
meer plezier aan sport en spel en leren
makkelijker. Gedurende 20 weken hebben alle
leerlingen gratis groente- en fruit ontvangen op
drie vaste dagen per week.
Vanaf maandag 6 mei gaan we zelfstandig
verder met het groente en fruit eten op de
woensdag, donderdag en vrijdag gedurende de
rest van het schooljaar. Wij vragen bij deze
dan ook om op deze vaste dagen zelf
fruit/groente mee te geven naar school, zodat
we deze lijn samen door kunnen zetten. Op
woensdag, donderdag en vrijdag eten de
kinderen dan fruit en groente in de
ochtendpauze (10-uurtje). Op veel scholen zijn
dit soort schoolfruitdagen al een succes. Het is
lekker, leerzaam en gezond. Kinderen ontdekken
nieuwe smaken, leren meer over waar ons eten
vandaan komt en krijgen vezels, vitamines en
mineralen binnen.
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Natuurlijk blijft de ochtendpauze verder zoals uw
kind gewend is. We genieten even rustig samen van
een hapje en wat drinken.
Gezonde school!
Wat een kind eet, is natuurlijk de
verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers.
Wij zien het echter ook als onze taak om bij te
dragen aan een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld met
schoolfruit. Spelenderwijs ontdekken de kinderen
dan ook meer over waar ons eten vandaan komt en
over het lichaam. Die vorm van leren door ervaren
werkt goed. U plukt daar overigens ook thuis de
vruchten van. Uit onderzoek blijkt dat
schoolfruitdagen ervoor zorgen dat kinderen ook na
school vaker fruit en groente eten.
Wat kunt u meegeven?
Op de schoolfruitdagen (woensdag, donderdag en
vrijdag) kunt u uw kind fruit of groente meegeven.
Bijvoorbeeld een appel, peer, banaan, mandarijn,
kiwi, een schaaltje aardbeien of druiven. Of een
bakje met snacktomaten, een stuk komkommer,
wortel en paprika. Variatie is leuk, lekker en goed
voor de smaakontwikkeling van uw kind.
Alvast bedankt voor u medewerking!
Meer informatie over het Schoolfruitprogramma
kunt u ook vinden op: www.euschoolfruit.nl
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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.

BSO Zus & Zo

Een uniek Kindcentrum waar we
trots op zijn!

Zus&Zo
0591-561891
06-23335726
bso@kdvzusenzo.nl

Jarigen t/m 13
september
Jarigen t/m 16 mei
harte
gefeliciteerd!
Van Van
harte
gefeliciteerd!
12juli
mei
6
13 mei
15 mei

Lotte Sikkema
Esmee
Bakker
Fay Bonnet
2b
Lieke Blok

Deze vakantie stond in het teken van het thema “Circus.” We
hebben buiten lekker gegoocheld met de parachute en we zijn
fanatiek met schmink bezig geweest. In het speellokaal hebben
we een gaaf circus parcours gedaan. Koprollen.....balanceren,
hoepelen en andere leuke speeltjes. De kinderen voelden zich
echte circus artiesten.
In deze vakantie stond de kinderbingo centraal. Wat was het
een leuke middag, maar ook wel spannend. Ook hebben we een
kijkje genomen in Wildlands. We hebben het hele park
bekeken. De kinderen hebben veel verschillende dieren gezien.
Vooral de vlindertuin viel in de smaak. Natuurlijk werd er
tussendoor ook geklommen en geklauterd. Het was een erg
gezellige vakantie!
Groeten Team Zus & Zo

1/2b
3a
8a

Hulp gezocht
We zijn druk bezig met de
leeshoeken op school. Hiervoor
moeten een aantal boekenkasten
in elkaar gezet worden.
Welke handige ouder(s) zou
hierbij kunnen helpen?
U kunt zich aanmelden bij juf
Jacqueline of Alma.

AvondWandel4Daagse
Denkt u aan de aanmeldingsformulieren voor de
AvondWandel4Daagse? Deze kunt u tot uiterlijk 15 mei
aanstaande deponeren in de ton van de wandel4daagse op
school.
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Oud papier
Op zaterdag 20 april is er weer oud papier opgehaald.
De ouders/verzorgers van groep 7 en 8 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 mei. De ouders/verzorgers van groep 1 en 2 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.

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.

Regel van de maand
In de maand mei zal er extra aandacht worden geschonken aan de
regel: “Luisteren naar elkaar”
Door goed te luisteren naar elkaar kun je vaak misverstanden en
ruzies voorkomen.

Spreekuur
Iedere maandagochtend van
8.30 tot 9.30 uur houdt de
Locatieleider
U kunt
Jarigenspreekuur.
t/m 31 mei
dan met uw vragen,
opmerkingen, verlofaanvragen
Van harte gefeliciteerd!
etc. bij haar terecht.
29 mei Marc de Lange
6/7
Kort
nieuws
Spreekuur
29 mei Lisanne Bloeming
Iedere maandagochtend van
Aanmelden8a
8.30 tot 9.30 uur houdt de
Is31
uwmei
kindLynn
3 jaar
Vos
dan is het een
Locatieleider
spreekuur. U kunt
goed
moment
8b om uw kind aan te
dan met
melden
bijuw
devragen,
Basisschool.
opmerkingen,
Op
deze wijze isverlofaanvragen
het bekend
hoeveel
we mogen
etc. bijkinderen
haar terecht.

verwachten en kunnen we hiermee
rekening houden bij de indeling van
de groepen.
Oproep Fluormoeders
U kunt het inschrijfformulier
downloaden van de website, ophalen
Morgen
opzoeken! maar ook
bij
de locatiedirecteur
een afspraak maken voor een
intake bij de locatiedirecteur.

Oproep controle
kleuterfietsjes
De kleuterfietsjes enz. van
Spreekuur
Iedere
vante
8.30
school maandagochtend
dienen nagekeken
tot
9.30
uur
houdt
de
Locatieleider
worden. Zijn er misschien
spreekuur.
U kunt dan of
met uw
ouders/verzorgers,
vragen, opmerkingen,
grootouders die dit eventueel
verlofaanvragen etc. bij haar
zouden willen doen voor school.
terecht.
Het zou erg mooi zijn als deze
controle nog voor de vakantie
kan plaats vinden.
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.obsbascule.nl Zo blijft u op de hoogte.
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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?
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.

Paasbrunch 2019
Het is alweer drie weken geleden dat de paasbrunch is geweest. Wat gaat de tijd snel!
Het was een zeer geslaagde dag, de kinderen hebben genoten van de verschillende activiteiten zoals
het pony rijden, de kinderboerderij en ook op het springkussen werd goed gesprongen en gek gedaan.
Ook werd er ook natuurlijk gegeten met de hele klas. De broodjes en al het andere lekkers vielen
goed in smaak, zelfs de paashaas kwam nog langs met een lekkere snack! We willen iedereen bedanken
die geholpen heeft om deze dag mogelijk te maken! Ouderraad Bascule

Zandbak
De zandbak is de afgelopen weken leeggehaald, schoongespoten en geschilderd in vrolijke kleuren
door een aantal ouders van onze school. Namens ons allemaal hartelijk dank hiervoor.
Maandag is er nieuw zand in gekomen en ook is er een net voor over de zandbak aangeschaft. De
ouderraad heeft voor de verf en andere materialen gezorgd.
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Herdenking 4 mei
4 Mei, de dag dat wij de mensen herdenken die van ons heen zijn gegaan, vooral de mensen die gestreden en
gevochten hebben voor ons land in de oorlog. Wederom is er vanuit het 4&5 mei comité van de Zuiderkerk de
vraag gesteld of wij, als school, weer aanwezig wilden zijn bij de herdenkingsdienst op 4 mei. Sinds een aantal
jaren worden de leerlingen van de beide basisscholen van ons dorp hierbij betrokken. Na de positieve reacties
van de afgelopen jaren hebben wij aangegeven dat wij, als school, het een eer vinden dat we daar weer deel van
mogen uitmaken. Vorig jaar kwam ook de vraag of we om het jaar het monument (en erom heen) netjes wilden
maken vlak voor de herdenkingsdag. Ook hier hebben wij gezegd onze medewerking te willen verlenen om zo de
kinderen nog meer erbij te betrekken. Dit jaar was het dan ook onze beurt om dit te doen. Vanuit school is er
gekozen om dit te doen met de leerlingen van groep 8a.
De leerlingen van de Bron hebben dit jaar de Stolpersteine gepoetst. Op de plaatsen waar de stenen liggen,
woonden Joodse mensen die afgevoerd zijn vanaf die plaats naar concentratie kampen en die daar zijn
vermoord. Namens het comité en de beide basisscholen hebben de kinderen de namen opgenoemd van de
vermoorde Joden (er zaten zelfs hele jonge kinderen bij) en hebben ze op elke steen een witte roos gelegd en
een momentje stilte gehouden.
4 Mei om 18.15 uur moesten we ons verzamelen bij de Zuiderkerk voor de herdenkingsdienst met aansluitend de
kranslegging. Wij, als school, hebben er voor gekozen om de kinderen van de leerlingenraad van de groepen 7 & 8
hiervoor te vragen, willen of kunnen zij niet dan kiezen we zelf andere kinderen. Dit jaar waren dit: Lotte
Slaghuis, Lieke Balster, Naomi Brinkman, Frederik Vos, Keanu Kaiser en Iris v/d Sleen. Ook waren we gevraagd
door het comité of er vanuit school ook 2 vrijwilligers wilden helpen met koffie schenken. Dit hebben Sandra
v/d Sleen en Renate Schluter namens onze school gedaan. Toen iedereen zich verzameld had bij de kerk kregen
de kinderen een korte uitleg wie welke krans ging aanreiken en wie de krans namens de beide scholen mocht
leggen. Er was 1 krans afgevallen dus hielden we een leerling over bij de kranslegging. Keanu mocht namens het
comité de programma boekjes uitdelen. Duncan Brinkman heeft hem hierbij geholpen. Tegen 19.00 uur begon de
herdenkingsdienst die geleidt werd door mevr. E. Wesselink. Tijdens de dienst speelde het Ensemble van
harmonie Euterpe uit Emmen muziek en werden er prachtige liederen gezongen door het kinderkoor
“KinderToonKunstKoor” uit Emmen. Er werden verhalen verteld door dhr. R Kleine en mevr. Rink vertelde een
verhaal over haar vader die in kamp Amersfoort heeft gezeten. Ook net als voorgaande jaren was er een
gedicht van dhr. Mart Brok, deze werd dit jaar voorgedragen door mevr. Misker. Rond 19.45 verlieten we de
kerk in een stille tocht naar het herdenkingsmonument aan de Jagerslaan. Even na aankomst luidde het Signaal
Taptoe door Marco Meijer en waren we allemaal 2 minuten stil, dit is toch ieder jaar weer heel indrukwekkend.
Hierna hebben we met elkaar het Wilhelmus gezongen met aansluitend de kranslegging. Wij hadden dit jaar voor
alle leerlingen die met ons mee waren een roos gekocht, die we na de kranslegging hebben bijgelegd. Daarna
gingen we met elkaar terug naar de Zuiderkerk om hier met elkaar een kopje koffie/thee of een glaasje ranja
te drinken.
Het was opnieuw een hele mooie, maar indrukwekkende dag en wij willen dan ook de leerlingen en ouders die een
steentje hebben bij gedragen een groot compliment geven voor hun keurige gedrag en super inzet!!
Alma Brinkman en Elles Slaghuis
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4 Mei
Vanuit school mocht ik dit jaar mee naar de herdenkingsdienst in de Zuiderkerk.
We moesten er om 18.15 uur zijn en kregen we daar met alle leerlingen een korte uitleg over hoe de avond zou
verlopen. Eerst hadden we een herdenkingsdienst in de kerk. Hier was een orkest en een kinderkoor aanwezig.
Zij hadden allebei indrukwekkende muziek. Ook waren er verschillende mensen die verhalen of gedichten aan
ons vertelden. Na de kerkdienst liepen we, bijna vooraan vlak achter de trommelaar, naar de herdenkingsplaats
op de hoek van de Jagerslaan. We stonden daar met heel veel mensen. De trompettist speelde het Signaal
Taptoe en iedereen was daarna 2 minuten stil. Ik kreeg er wel een beetje kippenvel van. Daarna zongen de
mensen samen het Wilhelmus. Daarna mochten wij de kransen aangeven aan de mensen die de krans mochten
leggen. School had ook voor ons allemaal een roosje geregeld die we ook allemaal nog bij het monument mochten
leggen. Daarna liepen we terug naar de kerk waar we ranja en een plakje cake kregen. We gingen nog wat kletsen
met elkaar en daarna ging iedereen naar huis. Ik vond het een eer om dit te mogen doen namens de school.
Naomi Brinkman 8a
4 mei dodenherdenking.
Afgelopen zaterdag was het 4 mei herdenking in de Zuiderkerk. Namens de school waren de leerlingen van de
leerlingen raad aanwezig. Het begon om 19 uur. De dominee opende de dienst en Ensemble Euterpe gingen daarna
mooie liederen spelen. Hierna gingen mensen verhalen vertellen over de oorlog. Een mevrouw bijvoorbeeld
vertelde over haar vader die in kamp Amersfoort zat. Daarna ging het kinderkoor uit Emmen ook nog liedjes
zingen, waaronder “de speeltuin” van Marco Borsato en “Mag ik dan bij jou” van Claudia de Breij. Aan het eind
van de dienst deed dominee Wisselink het slotwoord en liepen we in een stille tocht naar het monument aan de
Jagerslaan. Daar werd Signaal Taptoe, door Marco Meijer, op de trompet gespeeld. Hierna was het 2 min stil en
na de 2 min zongen we met zijn allen het Wilhelmus. Frederiek Vos mocht samen met een kindje van de Bron de
krans leggen namens de beide basisscholen uit Nieuw Amsterdam. Hierna liepen we terug naar de kerk, gingen
we samen iets drinken met wat lekkers. Het was er mooi en indrukwekkend.
Lotte Slaghuis 8b

we. Mocht u dit will

en doen, alleen of
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Drenthe Loopfestijn
Op zaterdag 25 mei wordt in Klazienaveen Centrum voor de 36e keer het Drenthe Loopfestijn
georganiseerd. Ook dit jaar organiseren wij een Kidsrun! Kinderen kunnen deelnemen aan de 1
kilometer of aan de 2 kilometer (afhankelijk van de leeftijd).
Uiteraard hopen wij, net als voorgaande jaren, op een mooie opkomst.
Graag zien we jullie allemaal op 25 mei in Klazienaveen!
O ja... deelname is GRATIS en bij de finish wacht er een mooie medaille :).

BSO Duimelot
Op 25 april liet Duimelot het volgende weten; Het is vakantie voor de kinderen van de Bascule. We zijn druk aan
het bakken, knutselen en ook zijn we spelletjes aan het spelen. Volgende week hebben ook de kinderen van De
Bron vakantie en gaan we er een gezellig week van maken, waarin we veel zullen bakken en knutselen. Mocht u
opvang nodig zijn laat het ons weten. Wij zorgen voor passende opvang. Ook bieden wij eenmalig opvang aan.
Als u op zoek bent naar opvang kom gerust binnen stappen of bel/mail voor informatie of voor een keer
proefdraaien.
* Incidentele opvang
* Flexibele opvang
* Flexibele en ruime openingstijden behoren tot de mogelijkheden!
Groetjes Team BSO Duimelot
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