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Schoolreisgelden 

In mei en juni staan de 

schoolreizen gepland. Indien u nog 

niet heeft betaald wilt u dit dan 

doen? Op pagina vijf staan de 

bedragen per groep. 

 

 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
 Cito toetsweken tot en met 21 juni 

15 juni Oud papier halen groepen 3 en 4  

16 juni Vaderdag 

17 juni Avond4daagse van 17 t/m 20 juni 

17 juni Stopweek Cito i.v.m. avond4daagse t/m 21 juni 

21 juni Midzomerfestival 

25 juni Schoolreis groep 1 en 2 

25 juni MR vergadering 

28 juni Rapport 2 

1 juli OR vergadering 

2 juli Contactavond facultatief 

3 juli  Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij 

5 juli Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij 

8 juli Musical 

10 juli Meesters en Juffendag/Jaarfeest 

11 juli Doorschuiven 

12 juli Uitglijden groepen 8 (rond 10.30 uur) 

12 juli Alle leerlingen om 12 uur vrij! 

 Zomervakantie maandag 15 juli t/m 23 augustus 

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 372 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

14 juni 2019 

Jaargang 16 nummer 31 

In dit nummer o.a.: 
Midzomerfestival 

Op vrijdag 21 juni is er voor de 33e 

keer een Midzomerfestival. Dit 

jaar is het festival in een nieuw 

jasje gestoken en doen ook de 

leerlingen van de basisscholen mee. 

 

 

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


 

 

Basculenieuws 14 juni 2019 

2 

  

 

Regel van de maand 

In de maand juni staat de 

regel “eerst vragen, dan pas 

lenen” centraal. De regel 

hangt in alle klassen en op 

verschillende plaatsen in de hal. 

In de klassen wordt aan deze 

regel extra aandacht besteed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbouwing Bascule 

Misschien heeft u al het een en ander 

opgevangen maar in de zomervakantie zal de 

Bascule verbouwd worden.  

We krijgen in de meeste lokalen nieuwe 

vloerbedekking of marmoleum (rode 

vloerbedekking gaat eruit).  

Ook zal er een berging gemaakt worden tussen 

twee lokalen. Daarnaast komt er een extra 

toilet voor volwassenen bij.  

En ook het klimaat zal aangepakt worden. Er 

komen nieuwe ventilatiebuizen door het 

gebouw en in de klassen komen een soort 

doeken te hangen die de lokalen van frisse 

lucht voorzien. Het zal 30% betere 

luchtkwaliteit opleveren. Dit is natuurlijk 

fantastisch. Vanaf 1 juli aanstaande zal er al 

zo hier en daar wat gebeuren maar de meeste 

overlast zal in de zomervakantie zijn.  

Als we weer naar school gaan op 26 augustus 

zal alles opgeleverd zijn en kunnen we allemaal 

starten in een schone en frisse school.  

 

 

 

 

\ 

Beste ouders/verzorgers, 

Het schooljaar loopt tegen het einde en zoals 

ieder schooljaar houden de kinderen van groep 

8 een eind musical. Voor deze avond zouden 

wij het fantastisch vinden als u een klein 

geschenkje kunt missen voor de verloting. 

Wellicht heeft u thuis nog iets staan in een 

kast, waarvan u denkt dat is misschien wel 

geschikt voor de verloting en voor thuis is het 

overbodig. Wij zijn er dan erg blij mee. U kunt 

denken aan bijvoorbeeld een heerlijke fles 

wijn, leuke kaarsen, een dienblad, een lekker 

geurende douchegel of badschuim, mooie 

theedoeken, handdoeken, een leuke beker etc. 

Alle net uitziende geschenkjes zijn van harte 

welkom. U mag het meegeven aan uw kind en die 

kan het bij de leerkrachten van groep 8 

inleveren. Wij zorgen dat het dan feestelijk 

wordt ingepakt. 

 

Alvast bedankt, 

Met vriendelijke groeten  

De juffen van groep 8.  
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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  

 

 

 

Midzomerfestival 

Op vrijdag 21 juni is er voor de 33e keer een Midzomerfestival. 

Dit jaar is het festival in een nieuw jasje gestoken en doen ook 

de leerlingen van de basisscholen mee. 

De leerlingen hebben deze dag een aangepast lesprogramma en 

gaan ’s middags op het marktplein muziek maken. Dit betreft 

ruim 350 leerlingen,  begint om 13.00 uur en zal op het grote 

podium zijn.  

 

 
 

 

 

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 juni 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
14 juni Victoria Bendu  7a 

19 juni Moreino Luciano Peña  1a 

19 juni Nard Boer  5b 

19 juni Milan de Leeuw  7a 

20 juni Lisa Zondag  3a 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
http://nl-nl.facebook.com/pages/DeBascule/595160937166818
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Oud papier 
Morgen, zaterdag 15 juni, wordt er weer oud papier opgehaald. 

De ouders/verzorgers van groep 3 en 4 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 

zoveel mogelijk willen vertellen aan uw buren, familie enz. Alvast bedankt! 

 
Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers 

die bij Hubo staan. 

 

 
 

Schoolreisgelden 

De schoolreizen van de groepen 1 t/m 7 staan voor mei en juni 2019 

gepland.  

Bij deze laten wij u de vastgestelde schoolreisgelden nogmaals weten. 

Indien u nog niet heeft betaald, zou u dit dan zo spoedig mogelijk willen 

doen op onderstaand bankrekeningnummer t.n.v. de ouderraad?  

De bedragen voor de schoolreisgelden 2018/2019:  

Groep 1/2:  € 25,= 

Groep 3/4:  € 24,50 

Groep 5/6:  € 28,50 

Groep 7:  € 47,50 

De bedragen voor de schoolreisgelden 2019/2020: 

Groep 8:  € 85,= 

De schoolreisgelden worden vastgesteld en goedgekeurd door de 

vergadering. Het schoolreisgeld kan worden overgemaakt op het 

bankrekeningnummer van de ouderraad NL60RBRB0851273572 o.v.v. naam 

en klas van uw kind. 

Mocht u problemen hebben met het betalen van de schoolreisgelden 

kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld of het Participatiefonds. 

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.

  

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 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

mail ontvangen kunt u dus altijd 

een kijkje nemen op www.obs-

bascule.nl Zo blijft u op de hoogte. 
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