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Voorleeskampioen 

Op vrijdagmiddag 30 november was 

onze jaarlijkse Voorleeswedstrijd. 

De leerlingen van de groepen 7 en 

8 streden om de titel: 

Voorleeskampioen Obs de Bascule 

2018-2019. 

 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
15 december  Oud papier groepen 7 en 8 

19 december Kerstfeest 

21 december Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij en groep 5 

t/m 8 om 14.30 uur vrij. 

24 december Kerstvakantie t/m 4 januari 2019 

7 januari Eerste schooldag 2019. Nieuwjaarsborrel 

7 januari OR vergadering 

8 januari Luizencontrole 

14 januari Cito toetsweken tot 2 februari 

19 januari Oud papier halen groepen 1 en 2 

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 nu 353 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 december 2018 

Jaargang 16 nummer 13 

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. 

http://www.obs-bascule.nl/
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Luizenhercontrole 

Tijdens de luizenhercontrole 

zijn er in twee groepen nog 

luizen/neten aangetroffen. De 

ouders/verzorgers van deze 

groepen zijn via de mail op de 

hoogte gebracht. Op dinsdag 5 

januari staat er een nieuwe 

controle gepland in alle  

groepen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe collega, groep en terugkeer van juf 

Jose. 

Na de Kerstvakantie zullen wij een nieuwe collega 

verwelkomen in groep 1-2A naast juf Diana. Dit is 

juf Stefanie de Ridder. Zij gaat op woensdag, 

donderdagochtend en vrijdagochtend les geven. 

Juf Stefanie heeft ervaring met het werken in de 

kleutergroep en ook werkt ze op obs De Iemenhof. 

Een van onze clusterscholen.  

We heten haar dan ook van harte welkom 

Juf Jolijn zal vanaf maandag 7 januari 2019 

starten met een nieuwe kleutergroep 1B.  

De groep zal in het lokaal naast juf Annita zijn 

intrek nemen.  

Deze groep gaat op alle ochtenden naar school. We 

wensen de leerlingen heel veel plezier en van harte 

welkom in het nieuwe lokaal.  

Juf Jose is nog aan het genieten van haar 

zwangerschapsverlof maar ze heeft al weer zin om 

aan het werk te gaan. Regelmatig was juf Jose al 

even op school met haar zoontje Luuk.  

Juf José start op maandag 14 januari weer.  

 

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! 

Wist je dat? 

 

• ... Je ook de blaadjes van de radijsplant kunt eten? 

• ... Radijsjes al bekend waren in het oude Egypte? 

Daar werden ze al rond 2000 jaar voor Christus 

verbouwd. In Nederland maakten we pas rond 1550 

kennis met dit pittige worteltje. 
 

 

Fruitlevering 

Volgende week ontvangen wij onderstaande 

fruit/groente op school. Dit wordt op woensdag, 

donderdag en vrijdag uitgedeeld tijdens het 10-

uurtje. 

 

 1. Radijsjes 

2. Banaan 

3. Peer 
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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  

 

 

 

Voorschool de Bascule 

Wat was het afgelopen woensdag een leuke, maar vooral spannende 

dag voor de kinderen. Sinterklaas en zijn knechten zouden langs 

komen op school. Vol verwachting stonden we buiten te wachten. En 

opeens was het zover en kwamen Sinterklaas en zijn pieten aan bij 

school. De pieten gaven de kinderen lekkere pepernoten en de meeste 

kinderen kregen een handje van Sinterklaas. Daarna gingen we naar 

het speellokaal en stonden er een aantal pieten op ons te wachten om 

samen te beginnen aan de pietengym. Wat was dat een leuke ervaring! 

Na die tijd kregen de kinderen een pietendiploma. Daarnaast werd er 

ook een voorstelling gegeven.  

Aan het eind van de ochtend kregen de kinderen een prachtig 

groepscadeau waar we in de groepen mee kunnen werken/spelen.  

 

 
 

BSO Zus & Zo 

Afgelopen week zijn we weer druk geweest met de voorbereidingen 

voor de kerstmarkt a.s. dinsdag. Wat we aan het maken zijn is 

natuurlijk een verrassing. Er werd druk geknutseld en daarnaast 

spelen de kinderen met de strijkkralen, met de lego en worden er 

spelletjes gespeeld! Ook werd het lokaal omgetoverd in de kerstsfeer 

met hulp van de kinderen.  

 

We hopen jullie allemaal te zien op dinsdag 18 december bij de 

kerstmarkt van 17.00 – 19.00 uur. 

 

Groeten team Zus & Zo 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 20 december 

 

Van harte gefeliciteerd! 
 

16 dec. Kelsey Bos  4a 

17 dec. Tim v/d Horst  1/2b 

18 dec. Emma v/d Veen  1/2a 

18 dec.  Fleur Komdeur  1/2b 

18 dec. Sander Vos  5b 

19 dec. Yvet Nijmeijer  7a 

20 dec. Bradley Verbeek 1/2a 

20 dec. Lian Scholtens  3b 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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Kerstdiner 
Op woensdag 19 december is het kerstdiner op school. 

De gerechten worden door de ouders/verzorgers bereid, vanaf 13 

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 1/2,3 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 nooduitgang bij groep 3 en 4. 

 

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 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 de kinderen, voor zover het lukt, opgehaald 

worden.  

De kinderen uit groep 1 t/m 4 moeten uit de klas worden gehaald. 

 

Op maandag 17 december willen wij graag dat alle leerlingen een  

eigen bord, beker, bestek en soepkom meenemen naar school. 

(Dit alles voorzien van de naam) 

 

 

Oud papier 
Morgen, zaterdag 15 december, wordt er weer oud papier opgehaald.  

De ouders/verzorgers van groep 7 en 8 zijn dan aan de beurt om te komen 

helpen. 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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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! 

 

 

BSO Duimelot 

We hebben de kerstboom versierd 

met mooie gekleurde ballen. Ook 

mogen de kinderen zelf 

versieringen maken voor in de 

boom. De rest van de groep is 

versierd met slingers en lampjes. 

In het speellokaal zijn de kinderen 

aan het gymmen en aan het turnen. 

Ze laten mooie kunsten zien. 

In de groep drinken we gezellig 

warme en koude chocolademelk met 

een lekker koekje erbij en praten 

we over veel dingen. 

Groetjes Team BSO Duimelot 

 

 

 

mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
http://www.obs-bascule.nl/
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Decogroep 

Wij willen de groep ouders/verzorgers die de school voorzien van decoratie en raamschilderingen 

langs deze weg hartelijk bedanken daarvoor! Het ziet er opnieuw prachtig en gezellig uit in school. 

 
 

 

Regel van de maand 

In december hebben we de volgende regel van de maand: 

“Iedereen is anders en ergens goed in”. 

Als kinderen en natuurlijk ook volwassenen dit van elkaar zien, zal het een hele plezierige 

decembermaand worden! 

 

 

Voorleeskampioen 

Op vrijdagmiddag 30 november was onze jaarlijkse Voorleeswedstrijd. 

De leerlingen van de groepen 7 en 8 streden om de titel: 

Voorleeskampioen Obs de Bascule 2018-2019. 

In de klassen was er al veel voorgelezen en de groepen hadden al hun “klassenkampioen” gekozen. Ook 

de groepen 5 en 6 hebben een klassenkampioen. Deze kinderen hebben voorgelezen tijdens het 

juryberaad. Een spannende middag voor de lezers! De schoolkampioen is geworden Shania van der 

Linden. Zij zal volgend jaar in maart strijden in de bibliotheek in Emmen tegen de andere Kampioenen 

van de gemeente Emmen. En wie weet wordt het daarna nog vervolgd! 

Van harte gefeliciteerd Shania! Goed gedaan! 

Succes alvast, maar bovenal veel plezier! 
 

 


