
  
Sportlaan 85 

7833 CH Nieuw-Amsterdam 

0591-552042 

 

 

 

 

 

 

Postbus 68 

7833 ZH Nieuw-Amsterdam 

www.obs-bascule.nl 

 

 

  

2 

5 

 

Hulp gevraagd pleindienst 
Om tussen de middag de opvang van de 

leerlingen goed te regelen zijn we u, 

ouders en verzorgers van de leerlingen, 

nodig. Wij zijn op zoek naar hulp en 

naar “inval” hulpouders die bij ziekte 

enz. een helpende hand kunnen 

bieden. 

 
 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
18 en 19 oktober  Klassenshow 

18 oktober  GMR-vergadering 

20 oktober  Oud papier groepen 3 en 4 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

29 oktober  Start thema “feesten” 

29 oktober  Atelier Abel: Taarten van tante Ka  

(groepen 1/2a en 1/2b) 

 1 november  Atelier Abel: Taarten van tante Ka (groep 1) 

 6 november  Zakelijke ouderavond 

 7 november   Nationaal schoolontbijt 

8 november  Atelier Abel groepen 3a en 3b 

11 november  Sint Maarten 

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 er geen nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. 

Er gaan 352 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 oktober 2018 

Jaargang 16 nummer 6 

In dit nummer o.a.: 

Klassenshow 1 
De eerste klassenshow van dit 

schooljaar vindt plaats op 

donderdagochtend 18 en 

vrijdagochtend 19 oktober in het 

speellokaal in school. 

http://www.obs-bascule.nl/
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EU FRUIT – IK EET HET BETER  

In het kader van ‘de Gezonde 

School’ hebben we ingeschreven op 

de actie van EU fruit. Afgelopen 

maandag kregen we bericht dat 

onze aanvraag wordt gehonoreerd. 

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. We verwachten dat de 

kinderen de overige twee dagen een 

gezonde hap van thuis meenemen. 

 

 

 

 

Klassenshow 1 
De eerste klassenshow van dit schooljaar vindt plaats 

op donderdagochtend 18 en vrijdagochtend 19 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: 

Donderdagochtend 

18 oktober 

Groepen: Vrijdagochtend 

19 oktober  

Groepen: 

08.45 - 09.15 uur 3A en 

4B 

08.45 - 09.15 

uur 

3B en 

4A 

09.30 – 09.45 uur 1-2A  09.30 – 10.00 

uur 

1A en  

1-2B 

10.30 – 11.00  uur 5A en 

7A 

10.30 – 11.00  

uur 

7B en 

6A 

11.15  – 11.45  uur 5B en 

8B 

11.15  – 11.45  

uur 

8A en 

6B 

 

 

 

 

 

 

De leerlingenraad 

Centraal staat de vraag “hoe ervaren de kinderen de 

activiteiten en alles wat daar uit voort vloeit op “De 

Bascule” en hoe kunnen we de kinderen een grotere 

betrokkenheid geven bij allerlei activiteiten in onze 

school. De leerlingenraad biedt een mooie kans voor onze 

school om de leerling meer invloed te geven. In het begin 

van elk schooljaar kiezen de kinderen van de groepen 5 

t/m 8 een vertegenwoordiger van hun klas. Omdat wij 

meerdere groepen 5, 6,7 en 8 hebben krijgen we ook 

meer vertegenwoordigers voor de leerlingenraad. De 

vertegenwoordigers nemen de aandachtspunten van hun 

klas mee voor de vergadering. De vergadering is onder 

begeleiding van een leerkracht. De leerkracht neemt de 

belangrijkste aandachtspunten mee naar de 

teamvergadering. 

Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit; 

Groep 5a             Jade Coljé 

Groep 5b             Frank Zevenberg 

Groep 6a             Adonai-Jah Victorina 

Groep 6b             Daphne  Schoo 

Groep 7a             Keanu Kaiser 

Groep 7b             Frederiek Vos 

Groep 8a             Milan Stoffers 

Groep 8b             Lotte Slaghuis 

We vergaderen 6 keer dit schooljaar en we starten 

meteen goed, want we gaan met de gegevens van de 

leerlingen enquête aan de slag. We maken een 

verbeterplan. 
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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  

 

 

 

 

BSO Zus & Zo 

maandag en dinsdag van 12:00 – 14:30 uur. 

 

Kinderen die vanaf nu 4 jaar worden en naar de Bascule naar school 

gaan, gaan tot 12:00 uur naar school. Ook de instroomgroep die per 1 

januari start zal straks alle dagen tot 12:00 uur naar school gaan. 

Op woensdag, donderdag en vrijdag is de BSO er al vanaf 12:00 uur. 

Op maandag en dinsdag ‘nog’ niet. 

 

Bij voldoende aanmeldingen zal de BSO ook geopend zijn op maandag 

en dinsdag vanaf 12:00 uur. 

Op dit moment hebben al enkele kinderen zich aangemeld, bij meer 

dan 3 kinderen gaat de BSO open. 

Mocht uw kind de komende periode 4 worden en u heeft opvang nodig 

op maandag en dinsdag van 12:00 -14:30 uur dan kunt u contact met 

ons opnemen. 

bso@kdvzusenzo.nl of 0591-561891 

 

Voorbeeld berekening: 

Maandag 12:00 -14:30 uur = 2,5 uur 

Dat is 8,54 uur BSO opvang per maand. 

 

Uurtarief € 6,81 
 

Gezamenlijk  

bruto jaarinkomen 

Bruto 

maandfactuur 

Kinderopvangtoeslag Netto 

eigenbijdrage 

€ 20.000 € 58,16 € 54,67 €   3,49 

€ 40.000 € 58,16 € 48,51 €   9,65 

€ 60.000 € 58,16 € 42,05 € 16,11 

€ 80.000 € 58,16 € 30,99 € 27,17 

€ 100.000 € 58,16 € 20,24 € 37,92 

* onder voorbehoud van typfouten. 

 

 
 

Schoolfoto’s bestellen 

Alle leerlingen hebben afgelopen maandag een inlogkaart mee 

gekregen naar huis. Via internet kunt u de foto’s bestellen tot 

3 november via de site van Foto studio Kristel : 

www.fotostudiokristel.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jarigen t/m 18 oktober 

 

Van harte gefeliciteerd! 
 

14 okt.   Roswitha Hupkens 6a 

16 okt.   Noor Karstenberg 1/2b 

16 okt.   Kyan Schoo  7b 

16 okt.   Brady Prins  8b 

18 okt.   Nick Sterken  1a 

18 okt.   Senn Wemmenhove 3b 

18 okt.   Liva Huizenga  7b 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
mailto:bso@kdvzusenzo.nl
http://www.fotostudiokristel.nl/
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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! 

 

 

 

 

Oud papier 
De volgende keer dat er oud papier opgehaald gaat worden is op zaterdag 

20 oktober. De ouders/verzorgers van groep 3 en 4 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. 

 

 

Wijziging datum 

Atelier Abel komt op 8 november aanstaande voor de groepen 3a en 3b  

op school. Dit stond op de kalender op 8 oktober verwerkt, dit bleek  

helaas niet juist te zijn! 

 

Waterdrinkdag 

Vanaf dit schooljaar gaan we proberen om het certificaat voeding te 

behalen van De gezonde School. We voeren daarom op woensdag de 

“Waterdrinkdag” in. 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. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spreekuur 

Iedere maandagochtend van 8.30 

tot 9.30 uur houdt de Locatieleider 

spreekuur. U kunt dan met uw 

vragen, opmerkingen, 

verlofaanvragen etc. bij  

 

Opgave 4 jarigen 

Meldt uw kinderen van 4 jaar z.s.m. 

aan. U kunt dit doen middels een 

formulier die u bij de Locatieleider 

kunt krijgen. 

 

Regel van de maand 

In de maand oktober hanteren we 

twee regels van de maand. Deze 

maand zijn dat: “Samen spelen is 

gezellig”, en “Zorg goed voor 

elkaar” 

Deze regels hebben veel met 

elkaar te maken. Als je goed voor 

elkaar zorgt wordt samenspelen 

ook leuk. In de klassen zal aan deze 

twee regels extra aandacht 

geschonken worden. 

 

 

 

 
 

Extra luizencontrole 

Tijdens een extra luizencontrole in 

een groep, zijn er deze week luizen 

aangetroffen. De 

ouders/verzorgers van die groep 

zijn via de mail op de hoogte 

gebracht. Op maandag 29 oktober 

staat er een nieuwe luizencontrole 

gepland voor alle groepen. 

http://www.obs-bascule.nl/
mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
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Hulp gevraagd pleindienst 

Om tussen de middag de opvang van de leerlingen goed te regelen zijn we u, ouders en 

verzorgers van de leerlingen, nodig.  

Wij zijn op zoek naar hulp en naar “inval” hulpouders die bij ziekte enz. een helpende hand 

kunnen bieden. 

 

De subsidie die wij hiervoor via de Gemeente ontvangen is bestemd voor een vrijwilligersvergoeding 

die we ouders of verzorgers geven als ze tijdens de pauze toezicht houden op het plein. 

 

De leerlingen eten met de eigen leerkracht in de klas. Daarna gaan de leerlingen een half uur naar 

buiten. De pauzes houden we op twee verschillende momenten achter elkaar. Het is de bedoeling dat 

u, wanneer u toezicht houdt op de leerlingen, dit twee keer een half uur doet. In totaal is dit een uur. 

Voor dit uur krijgt u een bedrag van €4,50.  

Tijdens dit toezicht is er ook altijd een leerkracht aanwezig als eindverantwoordelijke en als 

aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger.  

Hierbij doen we dan ook een oproep aan alle ouders/ verzorgers, opa's en oma's en anderen om zich 

aan te melden om te komen helpen bij het toezicht houden tussen de middag.  

Wellicht kunt u een dag of meerdere dagen komen helpen. 

U kunt zich opgeven door onderstaand briefje in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren). U 

mag ook bellen met school telefoonnummer: 0591-552042 en vragen naar Jacqueline Grupstra.  Haar 

mailadres is locatieleider@obs-bascule.nl 

Mocht u nog vragen hebben dan horen we dit graag van u.  

 

 

 

Naam leerling(en): 

Groep: 

 

Naam ouder/verzorger: 

Telefoonnummer:  

 

Welke dagen kunt u helpen: 

Maandag / Dinsdag / Donderdag / Vrijdag 

 
 
 

 

 

 
 

mailto:locatieleider@obs-bascule.nl
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Club in de Welput Nieuw Amsterdam. 

Deze week heeft uw kind een opgavebriefje meegekregen voor club, we willen graag wat extra 

informatie aan u verstrekken.  

In de welput wordt club gegeven voor de basisschoolkinderen van groep 5 t/m 8. Iedere groep heeft 

eigen leiding en een eigen dag en tijd. Het gaat om acht avonden, waarop je met leeftijdsgenoten 

gezellige dingen gaat doen. Knutselen , spelletjes etc. Dan zijn er ook nog twee avonden waarbij alle 

clubkinderen samen (gr 5-8) een leuke avond hebben met bijvoorbeeld speurtocht of spelletjesavond. 

Dit zijn tien avonden voor 12 euro. We sluiten het jaar af met een clubkamp ( dit is niet verplicht 

natuurlijk). U kunt uw kind aanmelden via het volgende mailadres: clubwelput@gmail.com. 

Het opgavebriefje kunt u de eerste clubavond ingevuld meegeven aan uw kind. 

Groep 5 maandag 15 oktober 18:30-19:45 

Groep 6 dinsdag 16 oktober 17:30-18:45 

Groep 7 maandag 29 oktober 19:00-20:15 

Groep 8 maandag 22 oktober 19:00-20:15 

Het clubrooster krijgen de kinderen de eerste avond mee.  

Groeten van de clubleiding. 

 

 

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 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:clubwelput@gmail.com
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Een samengesteld gezin: leuk of lastig?  
Je wordt verliefd op iemand die al kinderen heeft of jij hebt zelf al kinderen en ontmoet een nieuwe 

liefde... Met elkaar een nieuw gezin vormen, een samengesteld gezin. Gezellig en leuk maar het kan ook 

situaties met zich meebrengen waar je niet altijd goed mee om weet te gaan en die lastig kunnen zijn.  
Op deze thema-avond willen we graag informatie geven, tips met elkaar delen en samen in gesprek 

gaan. Wat is handig om te doen en wat kun je beter laten in sommige situaties.  
  
Plaats: Bibliotheek Nieuw Amsterdam  
Datum en tijd: woensdag 14 november van 19.30 - 21.00 uur.  
Kosten: gratis    
Opgave (verplicht i.v.m. de beschikbare ruimte) : vóór 10 november.  
Info@bibliotheeknieuwamsterdam.nl / tel.0591-552044  of in de bibliotheek  
  
Deze thema-avond wordt gezamenlijk georganiseerd door Sedna-gebiedsteam De Velden, GGD,   
Kindcentrum Duimelot en Zus & Zo en bibliotheek Nieuw Amsterdam.  
 

 

 
 
 

 

mailto:Info@bibliotheeknieuwamsterdam.nl
http://www.bibliotheekemmen.nl/

