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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. 
 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van o.b.s. De Bascule 
 

Belangrijke data 
14, 15 en 16 oktober Schoolfotograaf, zie aangepaste planning 

15 oktober Schrijversbezoek 

15 oktober Boswachter groep 7a 

17 en 18 oktober Klassenshow 

19 oktober Oud papier halen groepen 1 en 2 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

28 oktober Stopweek 

28 oktober  Start thema 2: Feesten 

29 oktober Podiumplan voorstelling groep 1 en 2 

31 oktober Goochel voorstelling  

 Groep 1 t/m 4: 9.00 – 9.45 uur 

 Groep 5 t/m 8: 10.30 – 11.15 uur 

1 november Podiumplan voorstelling groep 3 en 4 

4 november OR-vergadering 

6 november Nationaal Schoolontbijt 

11 november Sint Maarten 

16 november Oud papier halen groepen 3 en 4 

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 
Bram Bos is deze week bij ons op school gekomen in groep 1b.  

Wij wensen Bram een hele fijne tijd toe bij ons op school.  

Er gaan nu 340 lln. naar o.b.s. De Bascule 

 

 

 

 

 

 

11 oktober 2019 

Jaargang 17 nummer 7 

In dit nummer o.a.: 
 

 Schoolfotograaf 

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 

16 oktober komt de schoolfotograaf. 

Op pagina twee staat het aangepaste 

schema voor die dagen. De tijden voor 

de foto, op maandag 14 oktober, met 

niet schoolgaande broertjes/zusjes 

heeft u deze week ontvangen. 

http://www.obs-bascule.nl/
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 Schoolfotograaf 
Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 oktober komt de schoolfotograaf. Op deze dagen geven we 

geen gymles in verband met de schoolfotograaf. In de loop van de week zal deze les ingehaald worden 

middels een ontspannen en/of sportieve activiteit. De foto van leerlingen met een niet schoolgaand 

broer(tje) en/of zus(je) wordt op maandag 14 oktober gemaakt. Op woensdag 16 oktober worden de 

groepsfoto’s gemaakt en zal er ook een afscheidsfoto van groep 8 gemaakt worden. Denkt u er nog even 

aan om op deze dagen zoveel mogelijk dezelfde, vrolijke kleding aan te doen? Mocht u nog vragen hebben, 

dan horen we dit graag.  

 
 

 
Aangepast rooster: 

 
maandag dinsdag woensdag 

08.30-09.50 niet schoolgaande 

broertjes/zusjes 

08.30-09.50 schoolgaande 

broertjes/zusjes 

8.30-9.10       3A (26ll) 

pauze pauze 9.10-9.45       Voorschool 3 

10.00-10.30         1A (16ll) 10.00-10.40        Voorschool 1 9.45-10.20     Voorschool 4 

10.30-11.00         1B (16ll) 10.40-11.20         Voorschool 2 pauze 

11.00-11.35         2B (24ll) 11.20-12.00         4A (28ll) 10.30-11.05    combi 3 en 4 (26ll) 

11.35-12.15         2A (24ll) Pauze 11.05-11.45     8B (25ll) 

pauze 12.30-13.10        5A (23ll) 11.45-12.15    7A (20ll) 

12.45-13.15        6A (18ll) 13.10-13.50        6B (23ll)  

13.15-13.55        7B (23ll) 13.50-14.30        8A (25ll)  

13.55-14.30        5B (22ll)   
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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  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorschool De Bascule 

 

De peuters van alle 4 de voorschoolgroepen hebben 

2 weken lang genoten van boekenpret! Tijdens 

boekenpret staat 1 prentenboek centraal. Op de 

voorschoolgroepen 1 & 2 was dit het boek ‘Eend op 

de fiets’ en op de groepen 3 & 4 was dit ‘De kleine 

blauwe truck’. De peuters zijn op de voorschool aan 

de slag geweest met het boek én kregen het boek 

mee naar huis om uit voorgelezen te worden. Het 

was super om te zien hoe het boek leefde bij de 

kinderen. We hebben over het boek geknutseld en 

speelden verschillende spelletjes.  

                                       

BSO Zus & Zo 

 

Op de BSO hadden we afgelopen week een 

rustweek. In de rustweek kunnen de kinderen hun 

eigen fantasie kwijt. Tijdens het knutselen mochten 

de kinderen zelf iets gaan verzinnen. De kinderen 

hebben hele leuke dingen gemaakt, waaronder een 

zelfgemaakte heks. Natuurlijk mochten de kinderen 

ook vrij spelen in het speellokaal of buiten. In het 

speellokaal werd vooral met de lego gespeeld. Van 

de lego maakten de kinderen huizen, voertuigen en 

nog veel meer! Helaas zijn we afgelopen week weinig 

buiten geweest, omdat het ’s middags vooral 

regende. In het lokaal van juf Nicky konden de 

kinderen een film kijken.  

 

Ondanks het natte weer buiten hebben de kinderen 

zich prima vermaakt op de BSO! Volgende week gaan 

we beginnen met het nieuwe thema ‘muziek’. 

 

Groeten team Zus & Zo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 17 oktober 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
11 okt. Stijn Assen             4a 

14 okt. Roswitha Hupkens 7a 

16 okt. Noor Karstenberg    3b/4b  

16 okt. Kyan Schoo      8a 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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Oud papier 

De volgende keer dat er oud papier gehaald gaat worden is op  

zaterdag 19 oktober. 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 ’s ochtends 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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://nl-nl.facebook.com/pages/DeBascule/595160937166818
http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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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. 

  
 

 

 

 

Parkeren bij school 

Verschillende auto’s van ouders/verzorgers en omwonenden worden soms klem gezet, doordat anderen 

de auto voor het parkeervak zetten waar al een auto geparkeerd staat, de auto parkeren voor een 

oprit of op de straat parkeren tegenover de parkeerhavens. Op die manier kunnen de auto’s niet uit 

de parkeerhavens komen. Veel ergernis tot gevolg. Bij deze opnieuw een verzoek van de school om er 

rekening mee te houden! We willen u allen vragen om de auto’s in de parkeervakken te parkeren en 

niet voor een andere auto of op een oprit. Het gaat om de straat achter de school, de Jachthoorn en 

de straat tegen over de school, de Sportlaan. U kunt uw auto ook op het grasperk naast de school 

(langs de Ringlaan) parkeren en vandaar uw kind(eren) naar school brengen (advies van de politie).  

Samen kunnen we dit vast oplossen! 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 

 
 

 

 

mailto:or@obs-bascule.nl
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Klassenshow 1 

De eerste klassenshow van dit schooljaar vindt plaats op donderdagochtend 17 en vrijdagochtend 

18 oktober in het speellokaal in school. Tijdens de klassenshow treden kinderen uit verschillende 

klassen voor elkaar op. Dat kan zijn met de hele klas, maar ook mag een kind individueel of in een 

groepje een optreden verzorgen. Let u even op de tijden! We hopen weer op twee gezellige 

ochtenden. 

 

 
 

U bent van harte uitgenodigd om naar het optreden van uw kind/kleinkind te komen kijken. 

Kleinere kinderen zijn welkom, mits zij stil op schoot kunnen zitten en geen “overlast” veroorzaken. 

We vertrouwen op uw medewerking! 

 

 

Thema feesten / Kinderboekenweek: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Donderdag 

17 oktober 

Groepen: Vrijdagochtend 

18 oktober 

Groepen: 

08.45 -  09.15 uur 1A en 2A 08.45 - 09.15 uur 1B en 2B 

09.25 – 09.55 uur 7A en 5A 09.30 – 10.00 uur 5B en 7B 

10.45 – 11.15 uur 8A en 4A 10.30 – 11.00  uur 8B en 6A 

13.00 – 13.20 uur 3B/4B 11.15  – 11.45  uur - 

13.30 – 14.00 uur 6B en 3A   
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BERICHT VAN DE OUDERRAAD 

 

Ouderbijdrage 

Een paar weken geleden hebben wij een brief mee 

gegeven over de ouderbijdrage. Er is al veel 

ouderbijdrage binnen gekomen, maar nog niet alles is 

binnen. Denkt u er nog even aan dat dit bedrag van 

22,50 per kind voor 1 november binnen moet zijn?   

 

Inzake de voormalige penningmeester 

Er is een uitspraak van de rechter, maar helaas gaat de voormalige penningmeester hier tegen in hoger beroep.  

Het is helaas weer afwachten wat er gaat gebeuren en hoe lang dit duurt weten we niet. Zodra er meer van 

bekend is horen jullie van ons. 

 

Hulp gevraagd in de Luizenbrigade 

Vorig jaar is de luizenbrigade gestopt met het standaard na de vakantie controleren van de kinderen. Dit omdat 

er te weinig hulp aanwezig was. Echter hebben zich na de vakantie 3 dames zich opgegeven om luizen moeders te 

worden. Ook waren er na de vakantie in 2 groepen luizen.  

Omdat wij het toch heel belangrijk vinden om dit onder controle te houden vragen we nogmaals om jullie hulp. 

Wie zou er na de vakanties kunnen en willen helpen in de luizenbrigade??? 

Opgeven kan via or@obs-bascule.nl of via Elles Slaghuis 06-48318915. 

Wilt u ook de dagen dat u beschikbaar bent opgeven? 

 

Algemene leden vergadering 

Zoals u van ons gewend bent hebben wij elk jaar een Algemene leden vergadering eind oktober begin november. 

Omdat de opkomst van de leden, de ouders, minimaal is hebben we besloten om het jaarverslag 2 weken te 

inzage te leggen.  Vanaf de herfst vakantie liggen de papieren ter inzage bij Alma Brinkman onze conciërge, ook 

zij is de penningmeester van de ouderraad zoals de meesten van jullie wel weten. Wilt u de papieren inzien, loop 

dan even bij haar langs. 

 

Kascommissie  

Voor de kascontrole van onze boekhouding van schooljaar 2019/2020 zijn we op zoek naar iemand die de 

kascommissie wil versterken. De controles worden 2 tot 4 keer per jaar uitgevoerd. Omdat je maar 2 jaar in de 

commissie mag zitten zijn we nu opzoek naar de juiste persoon die ons wil helpen. Wil jij dit doen meld je dan 

even aan bij Alma Brinkman of via or@obs-bascule.nl  

 

GEZOCHT GLAZEN POTJES 

Het is nog maar oktober maar de voorbereidingen van de december feesten zijn al in volle gang. 

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. 

 

Alvast bedankt namens de Ouderraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:or@obs-bascule.nl
mailto:or@obs-bascule.nl
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Net als ruim 5.000 andere basisscholen doen wij mee aan de scholenregeling voor de 

typecursus van LOI Kidzz. Enige weken geleden hebben alle leerlingen uit groep 6,7 en 8 

daarvoor een inschrijfkaart ontvangen. LOI Kidzz heeft gemerkt dat veel ouders hun kind 

willen inschrijven via de scholenregeling, maar dat het nog niet alle ouders is gelukt om dit 

binnen de aangegeven termijn te doen. Ze hebben daarom de termijn van de 

scholenregeling verlengd naar 31 oktober 2019.  

 

Ouders/verzorgers van kinderen uit groep 6, 7 en 8 die hun kind graag nog willen inschrijven 

voor de typecursus van LOI Kidzz kunnen dit dus nog steeds doen. De korting geldt nog tot 

deze datum, daarna niet meer. Kijk voor informatie over de cursus en de kortingsregeling op 

www.loikidzz.nl/typen. 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

http://loimail.nl/optiext/optiextension.dll?ID=szp07uSEZm%2Bm8csggekHOusiXvydgL2DUopgYI3IzADI8Ukq%2BKC4DLS%2BZr3ogyn7Gznn0sY0F85_6idRMd8Fkuhj5Ucss7
https://www.loikidzz.nl/?link=bestelformulier&utm_source=crm&utm_medium=email&utm_campaign=verlengen_instuurdatum_scholenregeling_19&utm_content=bestelformulier
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Opvallen in het donker 
Elke automobilist kent de schrik: onderweg in het donker en dan plotseling een fietser voor je bumper. Zonder licht, zonder 

reflectie. Remmen, uitwijken en een stille verwensing: ‘Doe je licht dan ook aan’. Maar hoe zichtbaar bent u zelf op de fiets? 

En uw kind? De periode breekt weer aan dat uw kind in het donker naar school fietst. Of aan het eind van de middag naar 

huis rijdt. Aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer is nu dus extra belangrijk. 

Draai de rollen eens om en vraagt u zich maar eens af of u altijd wel zo goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers. 

Want fietsverlichting is er niet alleen voor uzelf maar zeker ook om gezien te worden, bijvoorbeeld door automobilisten. 

Het zicht van automobilisten is altijd minder dan van een fietser. Als het zicht slecht is door regen, sneeuwval of tijdens de 

schemering ziet een automobilist een onverlichte fietser snel over het hoofd. Kinderen en ouders zijn zich daar niet altijd 

van bewust. Zij gaan ervan uit dat wat zij zelf zien ook door automobilisten wordt gezien. Dat kan tot gevaarlijke situaties 

leiden voor uw kind. Jaarlijks raken tientallen fietsers min of meer ernstig gewond omdat ze gewoonweg te weinig opvallen. 

Goede verlichting en reflectoren op de fiets zijn dus noodzakelijk om gezien te worden door andere weggebruikers. Als u in 

het donker of bij slecht weer overdag fietst, moet uw fiets zijn uitgerust met een witte of gele lamp voorop en een rode aan 

de achterzijde. Al deze lampen moeten aan de fiets vastzitten en mogen niet knipperen. En fietst u met verlichting dan 

mogen ook reflectoren niet ontbreken. Aan de banden zit een reflecterende strook en aan de trappers gele reflectoren. En 

als laatste dan de rode reflector aan de achterkant, meestal aan de bagagedrager. 

 

TIP: Zichtbaar zijn op de fiets 

Tip 1 - Zorg dat alle lampen werken en zet ze ook aan zodra het nodig is. 

Tip 2 - De voorlamp moet geel of wit licht geven, de achter lamp rood. Kies lampen die echt goed licht geven. Minilampjes zijn 

amper zichtbaar. 

Tip 3 - Zorg voor de verplichte reflectoren op de fiets: een reflecterende strook aan de zijkant van de wielen, gele reflectoren aan 

de trappers en een rode reflector aan de achterkant van de fiets. 

Tip 4 - Stem uw kleding af op het weer. Tijdens mist en sneeuwval valt een felgekleurde jas beter op dan een lichte jas. 

Tip 5 - In het donker of bij slecht zicht overdag is een lichtgekleurde jas veiliger. 

Tip 6 - Dragen uw kinderen een rugzak of schooltas breng dan ook hierop reflectiemateriaal aan. Zo zijn ze bij het fietsen en ook 

tijdens het wandelen beter zichtbaar. 

Tip 7 - Ook door reflecterende sierbandjes op de jas ziet een automobilist u eerder, u bent vanaf tientallen meters zichtbaar. 

 

 

 

 
 


