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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. 

 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

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

16 en 17  april Eindtoets groep 8 (Hoe we dit afsluiten is nog een 

verrassing!) 

18 april Paasbrunch  

19 april Goede vrijdag – lln. zijn vrij 

20 april Oud papier halen groepen 7 en 8 

21  en 22 april Pasen 

22 april Paasmaandag en start meivakantie t/m 3 mei 

6 mei Start Thema “Wetenschap en techniek”. 

13 mei OR vergadering 

16 en 17 mei Kamp groep 7a en 7b 

18 mei Oud papier halen groepen 1 en 2  

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 Victoria en Joseph Bendu bij ons op school gekomen. 

Victoria in groep 7a en Joseph in groep 1c. Wij wensen beide leerlingen 

 een hele fijne tijd toe bij ons op school.  

Er gaan nu 363 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 april 2019 

Jaargang 16 nummer 27 

In dit nummer o.a.: 

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. 

 

http://www.obs-bascule.nl/
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Data kamp groepen 7 

Op de kalender (bijlage 

schoolgids) staat dat de 

groepen 7 apart op 

schoolkamp gaan, zoals we u  

al eerder hebben laten 

weten, is dit gewijzigd. 

Beide groepen 7 gaan nu 

gezamenlijk op donderdag  

16 mei en vrijdag 17 mei 

2019 op schoolkamp. 

 

 

 

 

 

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!  

 

De fruitlevering van de afgelopen week: (dit was 

vorige week nog niet bekend). 

1. Komkommer 

2. Appel 

3. Watermeloen 

 
Fruitlevering 

De fruitlevering voor week 16 is op dit moment nog 

niet bekend. Het is dus een verrassing welke 

groenten en/of fruit er voor volgende week 

geleverd gaan worden. Dit wordt op weonsdag, 

donderdag en vrijdag uitgedeeld tijdens het 10-

uurtje. 

 

 

 

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. 

 

 
 

 

Handige ouder(s) gezocht! 

We zijn op zoek naar een handige vader, moeder, 

opa of oma die voor ons een leeskast kan maken.  

Het bouwplan is aanwezig op school en voor de 

materialen zorgen we. Mocht u dit willen doen, 

alleen of samen met een groepje dan zouden we dat 

zeer fijn vinden. Afbeelding van de kast staat 

hieronder.U kunt zich aanmelden bij juf Jacqueline 

(locatiedirecteur). 
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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  

 

 

 

Voorschool Bascule 

Wat was het een gezellige en leerzame week. We tellen eieren en de 

kuikentjes die erin zitten en benoemen welke kleur ze hebben. We 

zingen de mooiste liedjes over de lente en de paashaas. Hip, hip, hip, 

zo hippen alle hazen! We verven paaskipjes, waar we ons ei voor het 

paasontbijt in kunnen leggen. We lezen over Boer Boris en spelen het 

verhaal na. Ook zijn we naar de bibliotheek gewandeld. Daar hebben 

we geluisterd naar het verhaal van Kaatje Kip en ook een mooi kuiken 

geknutseld. Toen we terug kwamen bij school hebben we even bij de 

kuikentjes gekeken die net uit hun ei gekomen zijn.  

 

 
 

BSO Zus & Zo 

Vorige week hebben de kinderen weer een leuke week gehad. We 

spelen heerlijk buiten, de container wordt alle dagen actief gebruikt. 

We hebben 6 weken lang het thema Wilde Westen gehad. Knutselen, 

spijker poepen en spijkers slaan was een groot succes!  

We beginnen volgende week met het nieuwe thema. Het lokaal is al in 

de lente sfeer gebracht.  

 

Op zaterdag 11 mei wordt de 5e-dorp met vaartloop georganiseerd. 

Dit is een hardloopwedstrijd van 1 km. Mocht je met Zus & Zo willen 

deelnemen aan deze dorp met vaart-loop dan kun je je daarvoor zelf 

inschrijven via onderstaande link. Wil je je deelname ook bekend 

maken bij Zus & Zo? www.inschrijven.nl 

(zoeken: naam/plaats Nieuw-Amsterdam, selecteer 

inschrijfformulier, 5e-dorp met vaart-loop)  

Groeten Team Zus & Zo 

 

Spelletjes gezocht 

Voor de spelmomenten van de kleutergroepen zijn wij op zoek naar 

leuke kleuterspelletjes. Deze moeten natuurlijk wel compleet en nog 

goed zijn. Dus heeft u nog iets staan wat thuis niet meer gebruikt 

wordt, op school zijn we er erg blij mee! U kunt het afgeven bij Alma 

(conciërge) of als zij niet aanwezig is beneden in het kantoor bij de 

ingang neerzetten. 

 
 

 

 

 

 

Jarigen t/m 18 april 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
13 april   Rowan Muskee 7a 

14 april   Michel Neef  8a 

18 april   Diola Sejdija  1/2a 

    

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
http://www.inschrijven.nl/
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Oud papier 
De volgende keer dat er oud papier gehaald gaat worden is op zaterdag 20 

april. De ouders/verzorgers van groep 7 en 8 zijn dan aan de beurt om te 

komen helpen. Houdt u deze datum alvast vrij? Het zou heel fijn zijn als u 

komt. De opbrengsten van het oud papier komen ten goede aan uw 

kind(eren). Veel extra activiteiten kunnen hiervan betaald worden. Wij 

verwachten u dan ook allen! U kunt zich aanmelden via de mail: 

oudpapierobsdebascule@gmail.com of bij Alma Brinkman (Coördinator oud 

papier OR) Haar telefoonnummer is: 06-55818427 Om 8.30 uur staat de 

koffie klaar! Om 9.00 uur wordt begonnen met het ophalen van het oud 

papier. 

We rekenen op veel hulp! Wilt u ervoor zorgen dat het oud papier voor 

9.00 uur ’s ochtenden aan de weg staat? Zou u dit ook zoveel mogelijk 

willen vertellen aan uw buren, familie enz. Alvast bedankt! 

 

Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers 

die bij Hubo staan. 

 

 
 

Koningsspelen 

Morgen, vrijdag 12 april, worden de Koningsspelen georganiseerd in 

Nederland. Ook op de Bascule doen we natuurlijk mee aan de Koningsspelen.  

Alvorens we starten met de Koningsspelen gaan we om 8.30 uur genieten 

van een gezamenlijk Koningsontbijt in de klas.  

 

Vervolgens starten de kinderen van groep 1 tot en met 4 met de 

Koningsspelen rondom school en zijn ze om 11.55 vrij. Tijdens de spelen is 

er een pauzemoment waar de kinderen eten en drinken krijgen. Ze hoeven 

deze dag dus geen fruit en drinken mee naar school te nemen. 

 

De leerlingen van groep 5 tot en met 8 vertrekken rond 9:10 uur per fiets 

richting sportpark Veenoord. Alle deelnemers worden verwacht in 

sportieve (oranje) kleding (binnen- en buitenschoenen). De kinderen van de 

groepen 5 tot en met 8  zijn  ingepland in groepen. Tijdens de spelen 

krijgen de kinderen een appel en wat te drinken. 

Vergeet dus niet om een lunchpakket voor tussen de middag mee te 

geven. Om 14.15 uur zal de sportdag afgesloten worden waarna de 

kinderen naar huis mogen. De kinderen mogen dan afgehaald worden vanaf 

het sportpark of fietsen van daar naar huis (dit moet wel bekend zijn bij 

de leerkracht d.m.v. een mailtje). 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
Oproep Fluormoeders 

 

Morgen opzoeken! 

 

 

 

Oproep controle 

kleuterfietsjes 

De kleuterfietsjes enz. van 

school dienen nagekeken te 

worden. Zijn er misschien 

ouders/verzorgers, of 

grootouders die dit eventueel 

zouden willen doen voor school. 

Het zou erg mooi zijn als deze 

controle nog voor de vakantie 

kan plaats vinden. 

 

 

 

Jarigen t/m 31 mei 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
29 mei Marc de Lange 

 6/7 

29 mei Lisanne Bloeming

 8a 

31 mei Lynn Vos 

 8b 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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.  

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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ANWB Streetwise 

Op maandagochtend 6 mei en dinsdagochtend 7 mei komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op 

school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter 

om te gaan met het huidige verkeer.  

 

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen 
 

- Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken. 

Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.  

 

- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de 

veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.  

 

- Bij Hallo auto leren de groepen 5 en 6 <Jachthoorn> over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op 

die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het 

belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod. 

 

- Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er wordt 

gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. 

Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. 

 

 

 

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. 

 

 
 

 

mailto:Brinkmanor@obs-bascule.nl
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BSO Duimelot 

We mogen weer 5 nieuwe kindjes verwelkomen op de BSO. Veel plezier bij ons op de BSO! 

De politie is bij ons op bezoek geweest en wat was het leuk maar ook wel een beetje spannend. De politieagenten 

hebben van alles laten zien we mochten ook nog even in de politiebus zitten met de sirene aan. 

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!  

 
06-14302224/bsoduimelot@outlook.com 

Groetjes Team BSO Duimelot 

 
 

  

Wat zijn de Koningsspelen? 

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle basisschoolleerlingen in Nederland en 
het Caribisch deel van het Koninkrijk. In 2019 vinden de Koningsspelen op vrijdag 12 april plaats. 
De dag bestaat uit sportieve activiteiten die worden voorafgegaan door een gezamenlijk, feestelijk 
Koningsontbijt. Scholen bepalen zelf hoe de Koningsspelen worden vormgegeven.In 2013 zijn de 
Koningsspelen voor het eerst georganiseerd in het kader van de inhuldiging van Koning Willem-
Alexander met als doel kinderen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten zien dat samen 
goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk is. Sindsdien zijn de 
Koningsspelen een jaarlijks terugkerend evenement, altijd op de laatste vrijdag voorafgaand aan 
Koningsdag. In 2019 wordt hier - in verband met Goede Vrijdag - van afgeweken. De 
Koningsspelen zullen dan een week eerder worden gevierd, namelijk op vrijdag 12 april 2019.  
 
De Krajicek Foundation en de Johan Cruyff Foundation zijn de 'founding fathers' van de 
Koningsspelen. 

Aan de Koningsspelen doen jaarlijks meer dan 1,2 miljoen kinderen afkomstig van ruim 6.000 
scholen mee. Daar zijn we heel blij mee! Samen leveren we daardoor een bijdrage aan een 
gezonde en sportieve samenleving. 

 

 

tel:+31614302224
http://www.krajicekfoundation.nl/
https://www.cruyff-foundation.org/

