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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 
18 december Kerstdiner 

20 december Leerlingen en team om 12.00 uur vrij 

21 december Oud papier halen groepen 5 en 6 

23 december Kerstvakantie t/m vrijdag 3 januari 2020 

6 januari Eerste schooldag 2020. Nieuwjaarsborrel. 

6 januari OR-vergadering 

13 januari Start CITO toets weken t/m 31 januari 

18 januari Oud papier halen groepen 7 en 8 

21 januari Schoonmaakavond 

28 januari MR-vergadering 

3 februari OR-vergadering 

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 
Er zijn deze week geen nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. 

Er gaan 344 lln. naar o.b.s. De Bascule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 december 2019 

Jaargang 17 nummer 15 

In dit nummer o.a.: 
 

 EU FRUIT – IK EET HET BETER  

In het kader van ‘de Gezonde School’ 

hebben we ingeschreven op het EU-

Schoolfruitprogramma. Dat houdt in 

dat we van 12 november 2019 t/m 19 

april 2020 (voor een periode van 20 

weken) iedere week drie keer per week 

vers fruit en/of groente aangeboden 

krijgen. 

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 het EU-

Schoolfruitprogramma. Dat houdt in dat we 

van 12 november 2019 t/m 19 april 2020 

(voor een periode van 20 weken) iedere week 

drie keer per week vers fruit en/of groente 

aangeboden krijgen. We zullen dit tijdens 

de ochtendpauze aan alle leerlingen 

aanbieden op de dinsdag, woensdag en 

donderdag. We verwachten ook dat de 

kinderen de overige twee dagen iets gezonds 

voor de ochtendpauze 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 de dinsdag, woensdag en 

donderdag uitgedeeld tijdens het 10-

uurtje. 

 

1. Komkommer 

2. Mandarijn 

3. Appel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Een boom van ons allemaal 

Net als voorgaande jaren vult de  

enorme kerstboom de entree van onze 

school. Ook dit jaar wordt de boom weer 

gevuld met prachtig gedecoreerde ballen 

met lieve, grappige en ontroerende 

wensen van de leerlingen. Zoveel 

verschillen en toch een geheel. 

Het wordt opnieuw een boom van ons 

allemaal! 
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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 
We kijken terug op een geweldig 

Sinterklaasfeest! Met alle groepen hebben 

we Sinterklaas verwelkomt op het plein. 

Daarna hebben we genoten van een 

voorstelling van Jinky, en hebben we ons 

bewezen als echte pietjes tijdens pietengym. Aan 

het eind van de ochtend was er voor iedereen een 

cadeautje! De kinderen hebben genoten. 

Nu is het tijd om ons te richten op kerst. De lokalen 

zijn al gezellig versierd en we zijn al druk bezig met 

iets knutselen voor ons kerstdiner! 

  

BSO Zus & Zo 
Sinterklaas en alle Pieten zijn weer terug naar het 

mooie Spanje. Wat zijn alle kinderen toch verwend. 

De BSO mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Van 

Sinterklaas en zijn Pieten hebben we een 

geluidsinstallatie gekregen en 5 leuke spellen, 

waaronder Bunny Hop en Rummikub. Daarnaast 

hebben we de afgelopen week  ook geknutseld. De 

kinderen konden een Sinterklaas of Zwarte Pieten 

muts knutselen. Verder hebben we ook pepernoten 

gebakken met de kinderen. Wat waren de 

zelfgemaakte pepernoten toch heerlijk!!! 😊 

 

 

 

 

 

 

Ten slotte hebben de kinderen de afgelopen week 

weer ontzettend hard gewerkt voor de kerstmarkt. 

De kerstmarkt is op dinsdag 17-12-2019 van 16.30 

uur - 18.30 uur.  

Op de kerstmarkt zijn kerst/winterartikelen te 

koop, waaronder kerststerren, sneeuwpoppen, 

vogelhuisjes en nog veel meer! De 

kerst/winterartikelen zijn allemaal gemaakt door 

BSO- en Voorschoolkinderen. De kinderen van de 

BSO bedenken samen met de BSO leiding wat er 

wordt gedaan met de opbrengst. Bijvoorbeeld 

nieuwe speelgoed voor op de BSO.   

 

Groeten team Zus & Zo 

 

 
 

 

 

Jarigen t/m 19 december 

 

Van harte gefeliciteerd! 
 
16 dec. Kelsey Bos  5a 

17 dec. Tim v/d Horst   3a 

18 dec. Fleur Komdeur  3a 

18 dec. Emma v/d Veen       3b/4b 

18 dec. Sander Vos   6b 

19 dec. Yvet Nijmeijer  8b 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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Oud papier 

De volgende keer dat er oud papier gehaald gaat worden is op zaterdag 21 december. De 

ouders/verzorgers van groep 5 en 6 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  

Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers 

die bij Hubo staan. 

 
 

 

 

Schoonmaakavond 

Op dinsdag 21 januari staat er een schoonmaakavond gepland. Houdt u deze datum alvast vrij? 

Vele handen maken licht werk, en het zou erg fijn zijn als u ons deze avond komt helpen, zodat de 

lokalen er weer schoon en fris uitzien. U kunt zich hiervoor wel alvast opgeven bij de leerkracht van 

uw kind. Meer informatie en ook de tijden volgen begin januari. 

 

 

 

 

 

Luizenhercontrole 

In de afgelopen week is er in drie groepen een hercontrole geweest. In 

twee groepen zijn nog neten aangetroffen. De ouders/verzorgers van deze 

groepen zijn via de mail op de hoogte gebracht. In de week van 6 t/m 10 

januari worden alle groepen weer gecontroleerd. 

 

 
 

 

 

 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
http://nl-nl.facebook.com/pages/DeBascule/595160937166818


 

 

  

 
 

 

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. 

 

 

Sinterklaas 5 december 2019 

Vorige week donderdag was het dan zover 5 december. Alle kinderen hebben al weken in spanning gezeten of 

Sinterklaas ook op school zou komen. Om half 9 stonden alle kinderen, leerkrachten, kinderen en leidsters van 

Zus & Zo buiten in spanning te wachten op Sinterklaas. Dit jaar hadden we live muziek van de rijdende popschool 

erbij en iedereen zong gezellig mee. Het duurde maar even tot dat we een trekker aan hoorden komen, een 

trekker met huifkar van de boerengolf uit Veenoord. Maar voor de trekker aan kwam een paard met wagen. En 

wie zaten er op die kar? Het was Sinterklaas met zijn Piet.  Uit de huifkar kwamen allemaal Pieten met muziek 

instrumenten. Zij wilden mee doen met de popschool maar helaas was dat niet de bedoeling. Wel hebben een 

aantal leerlingen van de popschool “Zie ginds komt de stoomboot” gespeelt en gezongen voor Sinterklaas. Knap 

gedaan hoor kinderen. Sinterklaas heeft een rondje op het plein gelopen langs alle kinderen. De Pieten hebben 

de kinderen allemaal voorzien van lekkere pepernoten. Tegen 9.10 uur zijn alle kinderen naar binnen gegaan en 

hebben daar het feest voortgezet. De groepen 1 t/m 4 zijn bij Sinterklaas in het speellokaal langs geweest. De 

groepen 5 t/m 8 hebben voor elkaar een surprise met gedicht gemaakt. Overal in school liepen Pieten, ze zijn in 

de lokalen geweest om te kijken bij alle kinderen. En de Pieten konden het niet laten om te strooien met 

pepernoten. Bij Zus & Zo hebben ze pietengym gehad en zelfs de Pieten deden fanatiek mee. Samen met de 

kinderen klimmen en klauteren over de toestellen, dat is toch geweldig. Ook de allerkleinste kinderen van Zus & 

Zo hebben bezoek van een paar Pieten gehad en wat was dat leuk! Het was een ontzettend gezellige ochtend, 

alle kinderen, leerkrachten en leidsters hebben ervan genoten. We hopen natuurlijk dat Sinterklaas het ook erg 

gezellig vond op OBS de Bascule en dat hij volgend jaar weer wil langskomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:or@obs-bascule.nl
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Kerstdiner 
Op woensdag 18 december is het kerstdiner op school. De gerechten worden door de ouders/verzorgers bereid, 

vanaf 12 december kan daarvoor een kerstbal met een gerecht erop van de boom in de klas gehaald worden. 

Neem waar nodig ook graag even opscheplepels mee, en bij een warm gerecht graag een warmhoudplaatje. 

 

Het eten kan tussen 17.00 en 17.15 uur gebracht worden. 

Voor groep 1 door de uitgang van de kleuters. 

Voor groep 2, 3 en 4 door de uitgang van groep 3 en 4. 

Voor groep 5 en 6 door de nooduitgang aan de kleuterkant. 

Voor groep 7 en 8 door de hoofduitgang. 

 

Heeft u het eten binnen gebracht, neemt u dan uw 

kind(eren) weer mee naar buiten. Alvast bedankt daarvoor! 

 

De hoofdingang gaat om 17.25 uur voor iedereen open om vanaf 17.30 uur lekker te dineren met z’n 

allen. Het duurt voor de benedenverdieping tot 19.00 uur en voor de bovenverdieping tot 19.15 uur. 

 

Graag zouden we zien dat alle kinderen uit de klas worden gehaald.  

 

Op maandag 16 december willen wij graag dat alle leerlingen een eigen bord, beker, bestek en soepkom 

meenemen naar school.(Dit alles voorzien van de naam) 

 

 
 

 

 

 

BSO DUIMELOT-KONN 
We zijn druk bezig met z’n allen om de groep in kerstsfeer te maken. We versieren de kerstboom, plakken 

mooie kerst/winterstickers op het raam, kleuren kleurplaten van de kerst en knutselen er flink op los. 

Het is bijna kerst en voor dat je het weet is het kerstvakantie!! Wij hebben hele leuke dingen voorbereid voor 

de vakantie. We zien je in kerstvakantie!!  

Fijn weekend! 

Team BSO Duimelot

 

 

 

 

 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF-9jq56rmAhVDsKQKHSoIBZMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fstock-foto%2Fkerst_cartoon.html&psig=AOvVaw0darymdjghiJl7NUwSX1Mx&ust=1576057966833163
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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. 
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Er staan (nieuwe) activiteiten online op de website van de Brede School 

waarvoor je kunt opgeven!  www.actiefinemmen.nl 

 

Je kunt je nog inschrijven voor de volgende activiteiten, mocht je dat nog 

niet gedaan hebben: 

 

- Schaatsen in Groningen (nog +- 20 plaatsen vrij!) 

- Beeldhouwen in Ytong 

- Voorlezen en knutselen 

- Zingen en bewegen 

- Striptekenen 

- Zwemmen in Aquarena 

- Meedoeconcert kleuters 

- Waterpolo en waterbasketbal 

- Zwemtraining en zeemeermin zwemmen 

- Waterspektakel de Slagen 

- Zeemeermin zwemmen 

 

 

 

 

 
 

 
Hallo mijn naam is Djamileh Haidari. Ik ben 21 jaar en doe de opleiding diensverlening niv. 2. 

Ik loop dit jaar stage bij de concierge van deze school, op maandag en dinsdag. 

Ik vind het leuk om hier stage te lopen en vind het leuk om met kinderen te werken. 

Mijn eigen school, Drenthe College Veldlaan, doet mee aan de actie voor het Glazen Huis. 

Deze actie is voor het Nationaal Ouderenfonds en wij proberen voor dit goede doel zoveel mogelijk geld in te 

zamelen. Nu wilde ik jullie, ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, collega’s, buren en of kennissen vragen om mij mee 

te helpen met het inzamelen van lege flessen. Deze zal ik dan naar de winkel brengen en de opbrengst hiervan 

doneren aan dit goede doel. De flessen kunnen ingeleverd worden vanaf vandaag t/m woensdag 18 december bij 

de concierge Alma Brinkman. 

 

Ik wil jullie allen alvast heel erg bedanken hiervoor.  

En wens alvast jullie goede feestdagen toe. 

http://www.actiefinemmen.nl/

