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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.
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Nieuwjaars borrel
Ook dit jaar hebben een groep
ouders, verzorgers en oma’s op
school rolletjes gebakken voor de
nieuwjaarsborrel die op 7 januari
j.l. is geweest.
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14 januari
19 januari
23 januari
24 januari
4 februari
5 februari
8 februari
11 februari
14 februari
14 februari
14 februari
16 februari
18 t/m 22 febr.

Cito toetsweken tot 2 februari
Oud papier halen groepen 1 en 2
Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij!
Start voorleesdagen
OR-vergadering
MR-vergadering
Rapport 1 mee
Contactavond
Contactavond
Atelier Abel groep 5a en 5b
GMR vergadering
Oud papier halen groepen 3 en 4
Voorjaarsvakantie

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 is Tess Doldersum bij ons op school gekomen in groep 1b
(instroomgroep). Wij wensen Tess een hele fijne tijd toe bij ons op school.
Er gaan nu 354 lln. naar OBS De Bascule.
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TOETSPERIODE
We starten volgende week met
de afnames van de midden
toetsen van Cito. De kinderen
maken de toetsen voor rekenen,
spelling en begrijpend lezen.
Ook worden de leestoetsen
(DMT en AVI) afgenomen.
Zo krijgen we duidelijk inzicht
in de vorderingen van uw
kind(eren) en kunnen we – daar
waar nodig – de juiste hulp gaan
verlenen.

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
Volgende week ontvangen wij onderstaande
fruit/groente op school. Dit wordt op woensdag,
donderdag en vrijdag uitgedeeld tijdens het 10uurtje.

1. Waspeen
2. Peer
3. Meloen

Fruitlevering van de afgelopen week: (dit was
voor de kerstvakantie nog niet bekend).
1. Sinaasappel
2. Appel
3. Gele Meloen

Wist je dat?

•
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... Een meloen voor 95% uit water bestaat?

Griep/ziekte leerkrachten
Afgelopen week hebben we al te maken gehad
met wat griepgevallen en gelukkig hebben we dit
gezamenlijk goed op kunnen lossen. Het is erg
moeilijk om vervanging te krijgen maar
uiteraard doen we ons best. Het kan dan
voorkomen dat er meer dan twee verschillende
leerkrachten voor de groep staan. We hopen op
uw begrip.
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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

Wat waren het gezellige dagen op de BSO in de kerstvakantie.
We hebben spelletjes gespeeld, film gekeken, verstoppertje in
de gang gaan en geknutseld. Van ontbijtkoek en snoepjes
hebben we een heerlijk snoephuisje gemaakt.Bij de Foodmaster
hebben we freakshakes gemaakt. Wat was dit leuk om te doen
en de resultaten waren erg leuk geworden en vooral erg lekker!
Bij snackbar 't Trefpunt hebben we overheerlijke pizza's
gemaakt. Het was een gezellige vakantie!

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 17 januari
harte
gefeliciteerd!
Van Van
harte
gefeliciteerd!
12juli
jan. Bo
Postma
6
Esmee
Bakker
13 jan. Thijs van der Wal
2b

14 jan. Kyan Hofstra
14 jan. Ilse van Tellingen
16 jan. Nena Kuijlenburg
17 jan. Nathalie van de Steeg

5b
7b
5a
6b
4a
8a

BSO Duimelot
Gelukkig nieuwjaar!! 2019 is
begonnen en we hebben er zin in op
de BSO. We gaan weer een leuk
jaar tegemoet met leuke
activiteiten en gezelligheid op de
BSO. Ook in het nieuwe jaar mogen
we weer een aantal nieuwe kindjes
verwelkomen. Wij wensen jullie een
fijne tijd toe bij ons op de BSO.
Groetjes Team BSO Duimelot

Groeten team Zus & Zo

Spaaractie
De Kikker & zijn vriendjes spaaractie van Albert Heijn Klaver
Kortwijk heeft ons 180 euro opgebracht. Dit geld gaat besteed
worden aan boeken. Dit idee kwam van de leerlingenraad.
Hartelijk dank voor dit mooie bedrag!

Luizencontrole
Tijdens de luizencontrole van de afgelopen week zijn er helaas
neten aangetroffen in twee groepen. De ouders/verzorgers
zijn via de mail op de hoogte gebracht. Op 22 januari staat er
een hercontrole in die groepen gepland.
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Project afgesloten

De groepen hebben het project ‘Feesten’ afgesloten. Het was een leerzaam
project waarbij veel mooie en goede dingen zijn ontdekt en ontstaan. Op
naar het volgende thema. Na de meivakantie starten we met het tweede
project met het thema ‘Wetenschapen & Techniek’.

Studiedag team
Woensdag 23 januari zijn de kinderen vrij omdat het team dan een
studiedag heeft. De dag zal voornamelijk bestaan uit het evalueren van ons
project. Daarnaast zullen we de eerste handreikingen krijgen voor het
vervolg: het project ‘Techniek & Wetenschap’.
Dat project vindt plaats tussen de mei- en zomervakantie.

Nieuwe Collega
Afgelopen woensdag is juf Stefanie de Ridder gestart in groep 1/2a naast
juf Diana Beukers. We wensen haar veel succes toe en een fijne tijd op De
Bascule. Volgende week zal Stefanie zich voorstellen in het Basculenieuws.

Nieuwe groep
Zoals u wellicht al weet is er afgelopen maandag een nieuwe groep
bijgekomen. Groep 1b van Juf Jolijn. De leerlingen gaan alle ochtenden naar
school. Juf Jolijn is gestart met 7 leerlingen en daar kwam afgelopen week
nummer 8 ook al bij.

Oud papier
De volgende keer dat er oud papier opgehaald gaat worden is op zaterdag
19 januari. De ouders/verzorgers van groep 1 en 2 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 aan de weg staat?
Zou u dit ook willen vertellen aan uw buren, familie enz.
Alvast bedankt!
Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers
die bij Hubo staan.
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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
Spreekuur
6/7
Iedere maandagochtend
van 8.30
Spreekuur
tot
299.30
meiuur
Lisanne
houdt Bloeming
de Locatieleider
Iedere maandagochtend
van
spreekuur.
U kunt dan met uw
8a
8.30
tot
9.30
uur
houdt
de
vragen,
31 meiopmerkingen,
Lynn Vos
Locatieleider spreekuur.
U kunt
verlofaanvragen
etc. bij
8b
dan met uw vragen,
opmerkingen, verlofaanvragen
Opgave
jarigen
etc. bij 4haar
terecht.

Meldt uw kinderen van 4 jaar z.s.m.
aan. U kunt dit doen middels een
formulier die u bij de Locatieleider
Oproep
Fluormoeders
kunt
krijgen.

Morgen opzoeken!
Basculenieuws
Onze wekelijkse nieuwsbrief is ook
op de website altijd te lezen.
Mocht u de nieuwsbrief niet via de
Oproep controle
mail ontvangen kunt u dus altijd
kleuterfietsjes
een kijkje nemen op www.obsDe kleuterfietsjes enz. van
bascule.nl Zo blijft u op de hoogte!

school dienen nagekeken te
worden. Zijn er misschien
ouders/verzorgers, of
grootouders die dit eventueel
Ouderbrief
De
zouden
komende
willen
periode
doen gaan
voorwe
school.
in de
Het zou1 erg
zijnaan
alshet
deze
groepen
en 2mooi
werken
controle
nog
voor
de
vakantie
thema gezondheid. In een aparte
kan plaats
vinden.
bijlage
bij deze
nieuwsbrief
ontvangt u de ouderbrief van
Schatkist over dit thema.

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.

Nieuwjaars borrel
Ook dit jaar hebben een groep ouders, verzorgers en oma’s op school rolletjes gebakken voor de
nieuwjaarsborrel die op 7 januari j.l. is geweest. De leraren en leerlingen hebben geproost in de klas
op het nieuwe jaar met een glaasje drinken en een rolletje met slagroom. De rolletjes vielen in de
smaak en wat rook het ontzettend lekker op school.
Wij willen via deze weg iedereen een heel gelukkig nieuwjaar wensen!
Alle ouders/verzorgers, oma’s heel erg bedankt voor jullie
hulp!
OR 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”.

“Netjes en rustig werken vinden wij belangrijk”.
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Luizencontrole; We hebben hulp nodig!!!

We doen langs deze weg een oproep om te komen helpen met de luizencontrole op iedere maandag of dinsdag na
een vakantie en tijdens een hercontrole. Bij te weinig hulp zijn we straks genoodzaakt om de luizencontrole te
stoppen en dat is iets wat we absoluut niet willen.
Het effect van deze controles is zo groot dat we de hoofdluis bijna niet meer zien. Er zijn altijd pieken in de
hoeveelheid besmettingen in het jaar en die weten we door deze controles meteen aan te pakken.
U krijgt instructie hoe de controle plaats vindt, bijvoorbeeld waar u op moet letten en er kijkt altijd een
tweede persoon met u mee.
U kunt zich opgeven bij; Elles Slaghuis 06-48318915.
Dus aan alle ouders/verzorgers/oppas en/of grootouders de oproep om zich aan te melden bij de
Luizenbrigade.
Alvast heel hartelijk bedankt!!!!

kklolll

Prugelpraot?! Wat is dat? Een moment voor jullie, als (aanstaande) (groot)ouders en jullie baby’s, kinderen,
jongeren om gezellig met elkaar in contact te komen. Een enthousiaste en energieke groep van bewoners en
partijen zijn hier te vinden om samen in gesprek te gaan, te spelen, te ontdekken. Dit zijn partijen zoals het
consultatiebureau, de verloskundige, de Bibliotheek, fysiotherapeut, kinderdagverblijven, buurtsportcoaches,
Home Start, Sedna, logopedie, organisaties die gezinnen ondersteunen, en zo nog veel meer. Denk aan
verschillende activiteiten en thema’s, zoals peutergym, een hartjesspreekuur, voorlezen met je kind, knutselen,
beweegactiviteiten, een gesprek over de mooie kanten en de uitdagingen van opvoeden, en ga zo maar door.
Op vrijdag 25 januari van 09.30 tot 11.00 uur is het eerste Prugelpraot moment, waarna het maandelijks terug
zal keren. Jullie zijn van harte welkom in ’t Aole Gemientehoes te Schoonebeek.
Aanmelden? Vragen? Leuke ideeën? Kijk op de Facebookpagina van Prugelpraot en neem vooral contact op! We
zien jullie graag tegemoet!

Baby-, peuter en kleuterfestival
Twee turven hoog: een feestelijke dag voor baby’s, peuters en kleuters
in de Bibliotheek Emmen.
Heb jij kinderen van 0 t/m 6 jaar, of verwacht jij een kindje?
Kom dan deze dag naar de Bibliotheek, de entree is gratis!
Wij hebben de hele dag leuke activiteiten:
• fotografe
• theater
• schminken
• informatiekramen (van kraamzorg tot zwemschool en
dragen & voeden)
Daarnaast zijn er allerlei actieve workshops:
• babymassage
• kriskrasatelier
• knutselen
• dansen
Maar er zal nog veel meer te doen zijn!
Houd daarom www.bibliotheekemmen.nl goed in de gaten
voor het volledige programma.
www.bibliotheekemmen.nlG
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ratistoegang

7

Basculenieuws

11 januari 2018

Popschool
Als straks The Little Drummer Boy zijn trommelstokjes opgeborgen heeft en de trompetjes van de
kerstengeltjes weer in de doos zitten wordt het de hoogste tijd om zelf weer te gaan musiceren! Daar krijgen
we in Nieuw-Amsterdam / Veenoord gelukkig weer volop kansen voor. De Rijdende Popschool biedt namelijk een
gratis kennismakingsles aan op dinsdag 15 januari. Kinderen zijn dan van harte welkom in De Schalm van vier tot
zes uur en (jong) volwassen kunnen aan de slag van zeven tot negen. De officiële start van de nieuwe cyclus
lessen is vervolgens op 22 januari. De precieze tijden van de vrolijke muzikale uurtjes worden in overleg met de
cursisten die zich aanmelden vastgesteld.
Al met al een unieke kans om dit nieuwe jaar 2019 te beginnen met het actief beleven en uitvoeren van
popmuziek in al zijn vormen. Onder leiding van goed opgeleide bandcoaches kan kennisgemaakt worden met
instrumenten die een belangrijke rol spelen in de popmuziek. Natuurlijk wordt er ook ruimschoots aandacht
besteed aan het spelen in ensembles en bandjes. Niet is immers leuker dan samen musicerend het nieuwe jaar in
te gaan! Voor degenen die nog niet zo bekend zijn met wat De Rijdende Popschool doet en nastreeft, is de
kennismakingsles op 15 januari natuurlijk ook een regelrechte aanrader. De bandcoach legt dan graag uit hoe er
gewerkt wordt en wat de aansluitende mogelijkheden zijn. Laagdrempelig, inspirerend en goed (samen)
musiceren, dat zijn de uitgangspunten van De Rijdende Popschool die in haar nog niet eens zo lange bestaan al
een klinkende reputatie wist op te bouwen op veel locaties in de provincie. Heel mooi dat Nieuw-Amsterdam /
Veenoord ook tot die locaties behoort en dat dat mogelijk gemaakt is door de gezamenlijke inspanningen van
Sedna en Dorpsbelangen en De Rijdende Popschool.
Wie graag zou willen weten en horen waar dat allemaal muzikaal toe kan leiden, moet beslist eens gaan luisteren
naar het gezamenlijk optreden van bandjes uit de regio op 26 januari in Het Trefpunt te Zandpol. Deelnemers
van vorige lessenseries laten dan enthousiast zien en horen wat ze in korte tijd leerden.
Begin 2019 goed, pak een instrument en spelen maar bij de Rijdende Popschool op dinsdag 15 januari in
De Schalm te Nieuw-Amsterdam.
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