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Belangrijke data
16 september
17 september
20 september

In dit nummer o.a.:
Informatieavond
Op dinsdag 17 september staat de
jaarlijkse informatieavond op de
kalender. Een belangrijke bijeenkomst
waarin veel informatie wordt verschaft
die van groot belang kan zijn voor u. We
hopen dat u tijd kunt vrijmaken om
hierbij aanwezig te zijn.
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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.

5

21 september
25 september
26 september
1 oktober
2 oktober
2 oktober
4 oktober
7 oktober
7 oktober
7 oktober
8 oktober
Denkt

Start thema 1 Kinderboekenweek
Reis je mee! Voertuigen
Info avond
Geen gym in de sporthal in Veenoord i.v.m.
Speedway
Oud papier halen groepen 7 en 8
Studiedag team leerlingen zijn vrij!
Einde Jantje Beton actie
MR vergadering
Start Kinderboekenweek Reis je mee?
Schoolkamp groepen 8
Groepen 8 terug van schoolkamp
Boswachter groep 6a
Dag van de leerkracht
OR vergadering
Boswachter groep 6b
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
Noa Vijverberg 7b en Dave Engberts 1b zijn deze week bij ons op school
gekomen. Wij wensen Noa en Dave een hele fijne tijd toe bij ons op school.
Er gaan nu 336 lln. naar o.b.s. De Bascule
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Decogroep
Vanaf deze week ziet het er
weer prachtig en gezellig uit in
school. De schilder- en
decogroep heeft de school in
het thema van de
Kinderboekenweek:Reis je
mee? ingericht en voorzien van
mooi raamschilderingen.
Hartelijk bedankt daarvoor!
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Informatieavond
Op dinsdag 17 september staat de jaarlijkse
informatieavond op de kalender. Dat betekent dat
u informatie krijgt van de leerkracht van de groep
waarin uw kind zit. Een belangrijke bijeenkomst
waarin veel informatie wordt verschaft die van
groot belang kan zijn voor u. We hopen dat u tijd
kunt vrijmaken om hierbij aanwezig te zijn.
De avond verloopt volgens onderstaand schema:
19.00 – 19.30 uur groepen 1, 2, 5 en 6
19.45 – 20.15 uur groepen 3, 4, 7 en 8
Voor de combinatiegroep kan het iets uitlopen.
Daar ontvangt u namelijk informatie over groep 3
en 4.

Leerlingenraad

Jantje Beton Loterij
Van woensdag 11 september t/m woensdag 25
september lopen de leerlingen van De Bascule met
loten van de Jantje Beton Loterij. De
leerlingenraad heeft bepaald dat de opbrengst
naar het plein gaat. De klimtoren is aan vervanging
toe. Daarnaast willen ze graag buiten
speelmateriaal voor alle groepen.
We hopen op een hoge opbrengst zodat we dit
samen met de leerlingenraad kunnen realiseren.

Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit;
Groep 5a
Mandy Brinks
Groep 5b
Nils Engels
Groep 6a
Lisa Klingenberg
Groep 6b
Bo Postma
Groep 7a
Adonai-Jah Victorina
Groep 7b
Daniek Winkel
Groep 8a
Liz Boer
Groep 8b
Kristel van der Aa

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.
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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.

Voorschool De Bascule
Deze week stond in het teken van kennismaken met de
groepsruimte. In de kring missen we Puk, hij zit helemaal niet
op zijn stoel. We zoeken naar Puk onder en naast onze stoelen,
maar we vinden alleen een bolletje wol. Hé waar gaat dat draad
nu naartoe? We volgen de draad, onder de knutseltafel, door
de kast en de bouwhoek en we komen uit in de huishoek. Hé
daar zien we Puk, hij ligt nog in bed te slapen. Samen
bespreken we hoe we Puk wakker maken. We doen alsof we een
wekker zijn, tringgggg! Puk kom maar gauw bij ons in de kring.

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 19 september
Van harte gefeliciteerd!
Van harte gefeliciteerd!
6 juli Esmee Bakker
13 sept.2b
Nova Dimitroff
16 sept. Elsa van Woerden
17 sept. Demi Sieben
19 sept. Ishti Soekhoe

2a
2a
6b
7b

BSO Zus & Zo
Op de BSO zijn we begonnen met het thema vervoer. In de
lokalen zijn mooie raamschilderingen gemaakt en in de lokalen
hangt versiering. Buiten hebben we van de week een quiz
gespeeld, de kinderen hebben met auto's buiten gespeeld en
weggetjes gemaakt waarover voertuigen konden rijden.
Daarnaast konden de kinderen vliegtuigjes vouwen en gingen we
kijken welk vliegtuig het verste kwam. Het was weer een
gezellige week!

Groeten team Zus & Zo
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Oud papier
De volgende keer dat er oud papier opgehaald gaat worden is op
Zaterdag 21 september. 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 aan de weg staat?
Zou u dit ook willen vertellen aan uw buren, familie enz.
Alvast bedankt!
U kunt het oud papier wel 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

13 september 2019

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
Spreekuur
terecht.

Iedere maandagochtend van
8.30 tot 9.30 uur houdt de
Locatieleider spreekuur. U kunt
dan met uw vragen,
opmerkingen, verlofaanvragen
Basculenieuws
etc. bij
haar terecht.
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.obsbascule.nl Zo blijft u op de hoogte
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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.

BSO DUIMELOT-KONN
We spelen heerlijk buiten zolang het weer nog goed is.In het speellokaal spelen we leuk spelletjes zoals: 10
tellen in de Rimboe, verstoppertje en vies en lekker.
In de andere groepen: Rijgen we een mooie ketting of armband, puzzelen we, kleuren de kinderen, spelen we met
het treinspoor, het poppenhuis is favoriet, bouwen we een mooi kasteel, eten we fruit en een koekje, hebben we
leuke gesprekken en spelen we BINGO
Bent u op zoek naar kinderopvang? Stap gerust eens binnen. U kunt ook bellen, mailen of appen voor meer
informatie of voor een keer proefdraaien.
* Wij zorgen voor passende opvang.
* Ook bieden wij eenmalig opvang aan.
* Incidentele opvang
* Flexibele opvang
* Flexibele en ruime openingstijden behoren tot de mogelijkheden!
Maandag tot en met vrijdag open van:
7.00 uur-18.00 uur
Vervroegde en verlengde opvang:
6.30 uur-19.00 uur
Groetjes Team BSO Duimelot
Ganzenroer 2
7833 GH
Nieuw-Amsterdam
06-14302224

bsoduimelot@konn.nl
https://www.konn.nl/locaties/bso-duimelot
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Bibliotheek, taal en lezen.
Taal leer je door samen te praten maar ook door veel te lezen. Veel woorden kennen is belangrijk en
maakt het kinderen wat makkelijker tijdens de lessen. Want bij elk vak is lezen en begrijpen wat je
leest belangrijk. In een boek zie je herhaling van taal die je gebruikt tijdens het spreken maar er
komen ook nieuwe woorden in voor. Op school wordt daar veel aandacht aan besteed. Maar goed leren
lezen en nieuwe woorden leren kan niet alleen tijdens schooluren. Ook elke dag thuis een tijdje lezen
of voorgelezen worden is heel belangrijk voor kinderen. De bibliotheek in Nieuw Amsterdam is gratis
voor kinderen tot 19 jaar. Er is een grote keus in allerlei soorten boeken, voor ieder kind is er wel wat
te vinden. Ook zijn er boeken die speciaal geschreven zijn voor kinderen die moeite hebben met lezen.
Kom eens langs met je kind en kijk wat de bibliotheek te bieden heeft.

Club bij de Welput
We gaan weer beginnen met de club, u heeft de brief thuis vast al gezien. Kinderen kunnen aangemeld
worden viaclubwelput@gmail.com
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