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Bent u geïnteresseerd in het 

schoolbeleid van de Bascule en 

wilt u daarover meedenken? 

Dan is de MR iets voor u! Meldt 

u dan aan voor het nieuwe 

schooljaar. 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

 

Belangrijke data 
  

10 september  OR vergadering 

10 september  Start Kunstproject “De Verbinding” 

11 september  MR vergadering 

12 september  Opening Brede School 

15 september  Oud papier groepen 1 en 2  

17 september  Gezondheidsweek t/m 21 september 

21 september  Sportdag groep 3 t/m 8 (Dorpsbreed) 

24 t/m 26 september Schoolfotograaf (planning in het BN volgt!) 

25 september  Info-avond (meer info via het BN t.z.t.) 

1 t/m 3 oktober  Schoolkamp groepen 8 

1 oktober  Start Boekenpret 

3 oktober  Start kinderboekenweek “Vriendschap” 

5 oktober  Dag van de leerkracht 

6 oktober  Cultuurroute “De Verbinding” (school is galerie) 

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 350 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

14 september 2018 

Jaargang 16 nummer 2 

In dit nummer o.a.: 

Kunt u helpen met de sportdag 

op  vrijdag 21 september. Dit 

jaar voor de groepen 3-8. 

Geef u dan op! 

http://www.obs-bascule.nl/
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Toestemming publicatie foto’s 

en video’s 

Vorige week hebben alle 

leerlingen een brief mee 

gekregen waarin toestemming 

wordt gevraagd voor het 

gebruik van foto’s en 

beeldmateriaal van uw 

zoon/dochter. Wilt u de 

antwoordstrook bij ons 

inleveren of aan uw kind 

meegeven naar school? 

Alvast bedankt voor uw 

medewerking? 

 

 

 

 

 

Kunst en cultuurroute “De verbinding” 

Op zaterdag 6 oktober staan Nieuw-

Amsterdam/Veenoord in het teken van de kunst en 

cultuurroute. Op verschillende locaties kunt u 

genieten van kunst in verschillende technieken. 

Ook obs De bascule doet hieraan mee.  

De school gaat onder leiding van Marion Mencke 

werken met de kunstkoffer met als thema “De vijf 

huiden van Hundertwasser”. 

Iedere groep gaat iets maken met dit thema.  

In de school stellen we deze werkstukken dan 

tentoon. Komt u ook een kijkje nemen? 

Het is van 11.00 tot 17.00 uur op zaterdag  

6 oktober 2018. 

 

Gezondheidsweek 17-21 september 2018 

Op woensdag 12 september was de start van de 

gezondheidsweek. Van 17 tot en met 21 september 

vinden er allerlei activiteiten plaats en deze zijn 

met name na schooltijd.  

 

Waterdrinkdag 

Vanaf dit schooljaar gaan we proberen om het 

certificaat voeding te behalen van De gezonde 

School. We voeren daarom op woensdag de 

“Waterdrinkdag” in. Dit was afgelopen woensdag al 

boven verwachting! Als de leerlingen in de pauze 

iets gaan drinken dan zal dit water zijn. U kunt 

gewoon een waterfles of beker meegeven. Alvast 

hartelijk dank voor de medewerking. 
 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 

Op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 25 

september komt de schoolfotograaf. De globale 

planning zal volgende week in het Basculenieuws 

verschijnen. Op deze dagen geven we geen gymles in 

verband met de schoolfotograaf. In de loop van de 

week zal deze les ingehaald worden middels een 

ontspannen en/of sportieve activiteit.  

De foto van leerlingen met een niet schoolgaand 

broer(tje) en/of zus(je) wordt op maandag 24 

september gemaakt. Mocht u hier gebruik van willen 

maken, dan ontvangen wij graag voor dinsdag 18 

september onderstaand strookje terug. Denkt u er 

nog even aan om op deze dagen zoveel mogelijk 

dezelfde, vrolijke kleding aan te doen? Mocht u nog 

vragen hebben, dan horen we dit graag. 

 

Opgavestrook schoolfotograaf maandag 24 

september niet schoolgaand broer(tje) en/of 

zus(je): 

Naam leerling:  

………………………………………………………………………………

      

Groep: 

 ……………………………………………………………………………… 

Strookje inleveren bij de groepsleerkracht voor  

dinsdag 18 september. Op vrijdag 21 september 

ontvangt u een briefje met de tijd retour. 
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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 Bascule 

De zomervakantie is voorbij en we zijn deze week gestart met het 

thema “Welkom Puk.” De nieuwe kinderen mochten met Puk op de foto 

en gingen een fotolijstje maken voor aan de verjaardagsmuur.   

We rollen over met de bal en vertellen onze naam aan elkaar. We 

lezen een verhaal over Tom die naar school gaat en het nog wat 

spannend vindt.   

We laten Puk onze klas zien. Waar kunnen we allemaal mee spelen, 

waar is de huishoek en de bouwhoek. Ook spelen we lekker buiten in 

onze nieuwe zandbak.   

 
 

BSO Zus en Zo 

Afgelopen week was het de eerste week na de zomervakantie. Deze 

week hebben we nog de bekende rustweek. Vanaf volgende week 

beginnen we met het thema “natuur.”  

Vanwege het mooie weer hebben de kinderen veel buiten gespeeld. De 

jongens waren niet weg te slaan van het voetbalveld en er werden 

volop spelletjes gespeeld. Met de pionnen gingen de kinderen kegelen, 

van de blokken werd een waar restaurant gebouwd en werd er 

heerlijk gekokkereld.   

 

 

Groeten team Zus & Zo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jarigen t/m 20 september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
14 sept. Noah Coljé  8a 

17 sept. Demi Sieben  5b 

18 sept. Isabel Kiewiet  5b 

19 sept. Ishti Soekhoe  6b 

20 sept. Senna Vos  1/2b 

20 sept. Aseer Ahmad  5b 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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Basculenieuws 
De bezorging van het Basculenieuws verloopt soms nog niet helemaal zoals 

het behoort te zijn. 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! 

 

 

Oud papier 
Morgen,  zaterdag 15 september, wordt er weer oud papier gehaald. 

De ouders/verzorgers van groep 1 en 2 zijn 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. 

 

 

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  

 

 
 

Activiteitenladder Brede School 

Afgelopen week hebben de leerlingen de activiteitenladder Voorjaar 

2018 ontvangen. De inschrijfbonnen kunnen tot 12.00 uur op vrijdag 

21 september ingeleverd worden in de groene container in de hal van 

school. Betalen kan bij de activiteit! 

Graag duidelijk de gegevens invullen, vooral het emailadres! 

 

 

 

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. 

 

 

Regel van de maand 

De regel voor de maand september 

is: “Help elkaar een handje” 

Iedereen moet na een vakantie 

vaak even op gang komen. 

Als je elkaar daarbij een handje 

helpt, geeft dat een goed gevoel 

bij iedereen.  

 

 
 

 

Brengen en halen van kinderen 

We leren de kinderen vanaf groep 

3 om zelfstandig naar binnen te 

gaan. Natuurlijk kunt u de eerste 

dagen na de zomervakantie even 

mee de klas in maar daarna is het 

de bedoeling dat de kinderen alleen 

naar binnen gaan. 

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

Ook dit schooljaar wordt er weer een sportdag voor de kinderen van de basisscholen georganiseerd. 

Het zou fijn zijn wanneer er ouders of andere familieleden zijn die willen helpen. Het gaat om vrijdag 

21 september. Dit is voor de groepen 3 t/m 8. Opgave om te helpen kan voor de gehele dag of alleen 

voor de ochtend of middag. Opgave (met vermelding op welke school uw kind zit) bij: 

liesanni@hotmail.com 

 

Op vrijdag 21 september houden we een dorps brede sportdag. 

De kinderen van de groepen 3t/m 8 worden om 9.00 uur verwacht op het sportveld. 

Voor de groepen 3 en 4 zijn we vervoer nodig en hiervoor doen we een beroep op de ouders. Inmiddels 

is er een oproep via klasbord geweest. 

De leerlingen van de groepen 3 en 4 zijn om 11.45 uur klaar en komen dan terug naar school. Daarna 

mogen ze naar huis. 

De groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets naar het sportveld. 

Zij sporten tot 14.15 uur en daarna mogen ze zelfstandig naar huis. Wilt u dit liever niet dan fietsen 

de kinderen gewoon met de leerkracht mee terug. Wilt u aangeven als de kinderen alleen naar huis 

mogen fietsen? 

Graag bij de leerkracht. 

Werkgroep sport Nieuw-Amsterdam/Veenoord 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 

Binnen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) treden dit schooljaar 2 ouders af. Eén 

plek is inmiddels alweer opgevuld, maar voor de andere plek zijn we nog op zoek naar een enthousiaste 

ouder!  

De MR bestaat uit 5 ouders en 5 personeelsleden. Wat doet de MR? De MR wordt direct betrokken 

bij het schoolbeleid, dat kan variëren van instemming en advisering bij (school)plannen en verslagen 

tot aan het hebben over praktische zaken. Het reilen en zeilen van de school in brede zin wordt er 

besproken. Dat is erg leuk en interessant. 

Bent u geïnteresseerd in het schoolbeleid van de Bascule en wilt u daarover meedenken? Dan is de MR 

iets voor u! Meldt u dan aan voor het nieuwe schooljaar en neem telefonisch contact op met het 

onderstaande nummer. 

Wij hopen van u te horen! 

Met vriendelijke groet, 

Michiel Smit 

MR Voorzitter 

Tel: 0626994624 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:liesanni@hotmail.com
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Hallo allemaal! 

Mijn naam is Mariska Reuvers en ik geef dit schooljaar les aan groep 3b op maandag t/m woensdag. Vorig jaar 

heb ik al een deel van het schooljaar les gegeven in groep 4b. Voorheen heb ik bijna 10 jaar op een school in 

Bargeres gewerkt, vooral in de groepen 3 &4. Ik ben 33 jaar en woon samen met mijn man (Jos) en 2 dochters 

(Mirthe & Veerle) in de Deltlanden in Emmen. Onze dochters zijn 7 en 3,5 en we maken graag 

leuke uitstapjes, maar genieten ook van onze prachtige tuin en ons fijne huis waar we nu 2 jaar 

wonen. Ik lees graag thrillers, kijk veel series en Jos en ik gaan graag uit eten of borrelen met 

familie en vrienden. 

Ik vind het erg leuk om op de Bascule te werken en ik heb veel zin in dit schooljaar.  

Groetjes Mariska Reuvers  

 

 

 

 

Even voorstellen  

Hallo allemaal. 

Ik ben Annita Bruins. Ik woon in Nieuw-Amsterdam samen met mijn man en onze zoon van 27 

jaar. Onze dochter van 29 woont al weer een paar jaar “op“ Erica.  

De afgelopen 2 schooljaren heb ik op obs de Anbrenge in Erica gewerkt en zal daar ook dit 

schooljaar nog op de maandag werkzaam zijn. Voordat ik naar Erica ging had ik al 7 schooljaren 

op de Bascule gewerkt in allerlei groepen. Ik vind het dan ook heel leuk om weer terug te zijn op 

de Bascule (“het oude nest”).Ik heb een leuke groep en we gaan er met z’n allen een heel mooi 

schooljaar van maken. Voor vragen kunt altijd bij mij terecht. 

Groetjes, juf Annita Bruins 

 

 

 

 

 
Hallo allemaal, 

Graag wil ik me even voorstellen, ik ben Angela Gaartman. Tot mijn genoegen mag ik samen met juf Géke in groep 

1-2B werken. Ik sta op de donderdag- en vrijdagochtend voor de groep en heb er ontzettend veel zin in. Ik heb 

al heel wat jaar ervaring met kleuters maar ook heb ik in het speciaal onderwijs en op een asielzoekersschool 

gewerkt. De laatste jaren was ik werkzaam op het voortgezet speciaal onderwijs in Hoogeveen waar ik kinderen 

extra ondersteuning gaf.Samen met mijn gezin woon ik nu acht jaar in Coevorden. Mijn dochter en zoon gaan 

inmiddels allebei al naar het voortgezet onderwijs. Naast het onderwijs heb ik een grote passie voor yoga. Ik 

volg met veel plezier een yogaopleiding in Enschede. Daarnaast hou ik erg veel van dieren. We hebben twee 

poezen en een hond. Naast yoga wil ik in mijn vrije tijd graag wandelen, lezen, gezellig afspreken met 

vriendinnen en heerlijk op vakantie gaan.  

Groetjes juf Angela  
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Hulp gevraagd pleindienst 

Om tussen de middag de opvang van de leerlingen goed te regelen zijn we u, ouders en 

verzorgers van de leerlingen, nodig.  

Wij zijn op zoek naar hulp en naar “inval” hulpouders die bij ziekte enz. een helpende hand 

kunnen bieden. 

 

De subsidie die wij hiervoor via de Gemeente ontvangen is bestemd voor een vrijwilligersvergoeding 

die we ouders of verzorgers geven als ze tijdens de pauze toezicht houden op het plein. 

 

De leerlingen eten met de eigen leerkracht in de klas. Daarna gaan de leerlingen een half uur naar 

buiten. De pauzes houden we op twee verschillende momenten achter elkaar. Het is de bedoeling dat 

u, wanneer u toezicht houdt op de leerlingen, dit twee keer een half uur doet. In totaal is dit een uur. 

Voor dit uur krijgt u een bedrag van €4,50.  

Tijdens dit toezicht is er ook altijd een leerkracht aanwezig als eindverantwoordelijke en als 

aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger.  

Hierbij doen we dan ook een oproep aan alle ouders/ verzorgers, opa's en oma's en anderen om zich 

aan te melden om te komen helpen bij het toezicht houden tussen de middag.  

Wellicht kunt u een dag of meerdere dagen komen helpen. 

U kunt zich opgeven door onderstaand briefje in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren). U 

mag ook bellen met school telefoonnummer: 0591-552042 en vragen naar Jacqueline Grupstra.  Haar 

mailadres is locatieleider@obs-bascule.nl 

Mocht u nog vragen hebben dan horen we dit graag van u.  

 

 

 

Naam leerling(en): 

Groep: 

 

Naam ouder/verzorger: 

Telefoonnummer:  

 

Welke dagen kunt u helpen: 

Maandag / Dinsdag / Donderdag / Vrijdag 

 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:locatieleider@obs-bascule.nl
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Informatieavond 

Op dinsdag 27 september 2018 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, dat van groot belang kan zijn voor u. 

We hopen dat u tijd kunt vrijmaken om hierbij aanwezig te zijn. 

De avond wordt volgens onderstaand schema afgewerkt: 

Groepen 1-2: 18.30 uur   groepen 3-4: 19.00 uur   groepen 5-6: 19.30 uur   groepen 7-8: 20.00 uur 

 

 

 

Verkeer en Parkeer 

Veel ouders/verzorgers die hun kind naar school brengen zetten hun auto lukraak neer. 

We vragen de ouders/verzorgers ook vriendelijk om hun auto te parkeren 

in de bestemde parkeervakken en zeker niet op het trottoir, aan de straatkant, op straat of voor een 

in- of oprit. 

Alvast hartelijk dank! 

 

 

 
 

Luizencontrole; We hebben hulp nodig!!! 

We doen langs deze weg een oproep om te komen helpen met de luizencontrole 

op iedere maandag na een vakantie en tijdens een hercontrole. Bij te weinig hulp zijn we straks 

genoodzaakt om de luizencontrole te stoppen en dat is iets wat we absoluut niet willen. 

Het effect van deze controles is zo groot dat we de hoofdluis bijna niet meer zien. 

Er zijn altijd pieken in de hoeveelheid besmettingen in het jaar en die weten we door deze controles 

meteen aan te pakken. 

U krijgt instructie hoe de controle plaats vindt, bijvoorbeeld waar u op moet letten en er kijkt altijd 

een tweede persoon met u mee. 

U kunt zich opgeven bij; Elles Slaghuis 06-48318915. 

Dus aan alle ouders/verzorgers/oppas en/of grootouders de oproep om zich aan te melden bij de 

Luizenbrigade. Alvast heel hartelijk bedankt!!!! 
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