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In dit nummer o.a.:
EU FRUIT – IK EET HET BETER
In het kader van ‘de Gezonde School’
hebben we ingeschreven op het EUSchoolfruitprogramma. 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.
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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.
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Oud papier halen groepen 1 en 2
Voorjaarsvakantie
Start thema 3: Een plaats met vaart!
Rapport 1 mee
10-minutengesprekken
Lessen brandveiligheid en ontruiming op
dinsdag
9 maart
OR-vergadering
21 maart
Oud papier halen groepen 3 en 4
25 maart
Kom in de klas! Neem een kijkje in de klas
van uw kind(eren)
31 maart
MR-vergadering
Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print

Voorjaarsvakantie
Na zes weken hard werken mogen de leerlingen en het team gaan
genieten van een week vakantie. Wij zien elkaar op maandag 24 februari
weer terug op school.

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
Zayena Pool is deze week bij ons op school gekomen in groep 1a.
Wij wensen Zayena een hele fijne tijd toe bij ons op school.
Er gaan nu 350 lln. naar o.b.s. De Bascule.
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10-minutengesprekken
Op maandag 2 en dinsdag
3 maart zijn de
10-minutengesprekken.
De uitnodiging gaat hiervoor
mee op woensdag 26 februari.
Op 28 februari gaat het
rapport mee naar huis.
Denkt u eraan om het rapport
mee te nemen?

EU FRUIT – IK EET HET BETER
In het kader van ‘de Gezonde School’
hebben we ingeschreven op het EUSchoolfruitprogramma. 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!
Afgelopen week hebben wij Pomelo,
Waspeen en Peer mogen uitdelen aan
onze leerlingen.

Fruitlevering
De fruitlevering voor week 9 (24 t/m 28
februari) is op dit moment nog niet
bekend. Het is dus een verrassing welk
fruit en/of groente er geleverd gaat
worden na de vakantie.
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Thema “erfgoed”
We starten na de voorjaarsvakantie
officieel met ons derde thema van dit
schooljaar: “Erfgoed”. Sommige
leerkrachten zullen een oproep doen via
klasbord of de mail om ons daarbij te
helpen met bijvoorbeeld het verzamelen
van spulletjes of misschien informatie
geven over vroeger of het dorp en zijn
omgeving. Het onderliggende thema is
dan ook “Een plaats met vaart”. De
groepen zullen zich verdiepen in “hoe
het in het verleden was” en “hoe de drie
plaatsen van ons cluster (Erica, NieuwAmsterdam en Schoonebeek) zijn
ontstaan. Via Elsbeth van Beilen (Atelier
Abel) hebben we prachtige
hulpmaterialen gekregen. Deze heeft zij
voor ons speciaal ontwikkeld. Voor
iedere bouw is er een soort letterbak in
een museumkoffer. In alle groepen
wordt er t/m 3 april gewerkt aan dit
thema. U zult er ongetwijfeld veel over
horen en zien. We wensen de kinderen
ontzettend veel plezier en hopen dat ze
er maar veel van mogen opsteken.
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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

Jarigen t/m 27 februari
Van harte gefeliciteerd!
14 febr. Jeslynn Veeningen
15 febr. Levi Sieben
16 febr. Ilse Drenthen
17 febr. Mike Sterken
19 febr. Naut Stokhof
19 febr. Zoë Mink
20 febr. Viënne Setz
21 febr. Nils Engels
22 febr. Lynn Emming
22 febr. Milan Bos
22 febr. Tycho Smit
23 febr. Kristel v/d Aa
25 febr. Emily Weerink
26 febr. Fajah Braker
27 febr. Maartje Ritsema

5b
1a
8b
8a
6b
7a
5a
5b
2b
7b
7b
8b
3a
1a
2b

Voorschool De Bascule
Deze week hebben wij een rustweek. We werken
dus niet aan een thema. Dat betekent uiteraard niet
dat we niks doen! We spelen heerlijk op de groep en
gaan lekker naar buiten als het weer het toelaat.
In de kring wordt er een boek voorgelezen en
oefenen we met de kleuren en
vormen. Natuurlijk wordt er ook
geknutseld en gekleurd.
Na de vakantie gaan we beginnen
met het thema ‘ik en mijn
familie’.

BSO Zus & Zo
Op de BSO hebben we een rustweek. Dat betekent
dat we deze week niet werken aan een thema. We
spelen voornamelijk binnen, omdat het buiten veel
regent. In het BSO-lokaal spelen de kinderen vooral
met de strijkkralen. Verder is het loomen ook erg
populair bij de kinderen. Daarnaast zijn er ook een
aantal kinderen die hun lievelingsdier aan het verven
zijn.

In het speellokaal bouwen de kinderen erop los.
Met de blokken en de lego weten de kinderen wel
raad. Er worden huizen en voertuigen gebouwd.
Verder blijft de voetbaltafel erg populair bij de
oudere kinderen.
Voor nu wensen wij iedereen een fijne
voorjaarsvakantie!
Groeten team Zus & Zo
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Oud papier
Morgen, zaterdag 15 februari, wordt er weer oud papier gehaald. De ouders/verzorgers van groep 1 en 2 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
Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers
die bij Hubo staan.

De leerlingenraad
Uit het onderzoek van de leerlingenraad blijkt dat de leerlingen van de Bascule graag het plein wat willen
opvrolijken. De leerlingenraad kwam op het idee om hinkelpaden op het plein te verven.
De leerlingen van de leerlingenraad kregen de opdracht om met de klas een hinkelpad te ontwerpen.
Uiteindelijk zijn er zes ontwerpen gekozen.
Het is de bedoeling dat er een aantal van deze hinkelpaden op het plein gaan komen.
Hier gaan we in het voorjaar mee aan de slag!

Kort nieuws

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
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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.obsbascule.nl Zo blijft u op de hoogte.

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.

Heeft u Rusty gezien?
Al enige tijd wordt Rusty (een gecastreerde rood/witte kater) vermist.
Wij ontvingen het verzoek om dit via de nieuwsbrief onder de aandacht te brengen, omdat
de kater vaak bij school was. Hij heeft witte haren in de oren, een wit bekje en het einde van zijn staart is ook
wit. Het vermoeden bestaat dat iemand Rusty in huis heeft genomen.
Als iemand Rusty heeft gezien kunt u contact opnemen via: 06-17800911 (eigenaar) of kunt u dit melden
bij onze conciërge.
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