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Oud papier halen groepen 7 en 8
Hemelvaartsdag en vrijdag erna – Lln. vrij!
Tweede Pinksterdag
Oud papier halen groepen 1 en 2

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print

In dit nummer o.a.:

Spreekuur

We zijn weer open!
Eindelijk was het afgelopen
maandag zover, we mochten de
schooldeuren weer openen voor
de kinderen

Op dit moment is er geen wekelijks spreekuur op school.
Indien u vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met de locatieleider:
0591-552042 of via locatieleider@obs-bascule.nl

Nieuwe leerlingen
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GGD

De GGD heeft dit jaar een
digitale campagne over de
eikenprocessierups en teek. Op
pagina 5 leest u meer hierover.
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Jaylinn de Meijer 1a, Dax van Leeuwen 1a, Nora Steeman 1b
Damiën Heijnen 1b, Sven van der Molen 1b, zijn de afgelopen periode bij ons
op school gekomen.
Wij wensen deze nieuwe leerlingen een hele fijne tijd toe bij ons op school.
Er gaan nu 355 lln. naar o.b.s. De Bascule.
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Schoolfruit- en zuivel
De schoolfruit- en zuivel
leveringen zijn gestopt i.v.m. de
tijdelijke sluiting van de school.
Het zou erg fijn zijn als u deze
gezonde gewoonte zelf door
zou zetten in het meegeven van
een pauzehap/lunch naar
school.

We zijn weer open!
Eindelijk was het afgelopen maandag zover,
we mochten de schooldeuren weer openen
voor de kinderen! We hebben inmiddels
bijna alle kinderen weer gezien en zowel de
kinderen als leerkrachten genieten er van
dat ze weer ‘gewoon’ naar school mogen. Hoe
lang we op deze manier moeten werken is
nog niet bekend. We gaan er met elkaar het
beste van maken! We willen u van harte
bedanken voor het respecteren van de
gestelde regels. Fijn dat u zo meewerkt om
de kinderen op een zo veilige manier naar
school te kunnen laten gaan. De kinderen
krijgen huiswerk mee voor de dagen dat ze
niet naar school gaan. Een verzoek van de
leerkrachten is wel om u, als u uw kind(eren)
helpt bij het huiswerk, te houden aan wat er
afgesproken is door de leerkracht en niet
meer te maken dan de bedoeling is!
Wat betreft de opvang geldt nog steeds dat
ALLEEN de kinderen, van wie één van de
ouders werkzaam is in een cruciaal of vitaal
beroep, op de dagen dat die ouder moet
werken naar school kunnen komen. Dit moet
uiteraard wel duidelijk afgestemd worden
met de leerkracht(en) van uw kind(eren). In
alle andere gevallen dient u zelf voor opvang
te zorgen. Broertjes en zusjes die samen
naar huis moeten en verschillende
eindtijden hebben, kunnen op het plein op
elkaar wachten. Er is na schooltijd geen
toezicht door de leerkrachten bij het
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oversteken. We doen een beroep op u en ook
op de kinderen om bij het verlaten van het
plein goed op het verkeer te letten. Dat
geldt natuurlijk ook voor de ouders die hun
kinderen komen halen met de auto! Houdt u
er rekening mee?! Tot slot zien we helaas
nog dat sommige kinderen te laat naar
school komen….. Dat is absoluut NIET de
bedoeling. Het verstoort niet alleen de les,
maar ook de manier waarop we, zoals
afgesproken, naar binnen gaan.
Daarom het vriendelijke verzoek om graag
op tijd aanwezig te zijn, maar ook niet te
ver van te voren!
Let er ook op, dat 1,5 meter afstand houden
bij het brengen en halen heel erg belangrijk
is. We willen immers allemaal graag gezond
blijven. We vragen u dan ook om hierop te
blijven letten. Zo zorgen we samen voor
voldoende afstand!
Volgende week woensdag (20 mei)
ontvangt u van ons via de mail
bericht hoe we verder gaan.
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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

In de periode dat de school gesloten
was zijn er veel leerlingen jarig
geweest. Wij willen deze lln. nog van
harte feliciteren en hopen dat
iedereen toch een leuke verjaardag
heeft gehad!

Jarigen t/m 28 mei
17 mei Nadine Schröder
18 mei Frank Sieben
19 mei Justin Drenthen
19 mei Duncan Brinkman
22 mei Ashley Hoogeveen
23 mei Teun van de Sande
24 mei Lana Eigenraam
26 mei Eva Veenstra
28 mei Rafaël Regtop
28 mei Evi Wanders

8a
1b
5b
6a
3a
6a
4a
1b
1b
2b

Voorschool De Bascule
Wat fijn dat we weer naar school mogen vanaf deze
week! Wat hebben we jullie allemaal gemist. De
papa’s en mama’s mogen natuurlijk niet naar binnen,
maar wat zijn we trots op onze kinderen, want ze
komen zelf naar ons toe gelopen vanaf het hek.
Tijdens de kringmomenten vertellen de kinderen
honderduit. Gezellig! Er wordt volop gespeeld, alsof
ze nooit zijn weggeweest. We beginnen deze week
met het thema ‘kunst’. We lezen uit
‘Nijntje in het museum’, maken ons
eigen schilderijtje en kleuren
‘mondriaan’ tekeningen.
Erg leuk om hiermee bezig te zijn!

BSO Zus & Zo
Wat vinden de kinderen het
toch fijn dat ze weer naar
school mogen en naar de BSO.
Eindelijk weer met vriendjes en
vriendinnetjes spelen. Als BSO
zijnde hebben we de kinderen
ook ontzettend gemist de afgelopen weken. Bij het
brengen en halen mogen de papa’s en mama’s niet
het schoolplein op. Voor sommige kinderen is dit nog
een beetje gek. Wij van de BSO wachten de
kinderen bij het hek op of de kinderen bellen aan
bij de BSO. Wat doen de kinderen dit toch stuk
voor stuk allemaal goed. Wij zijn dan ook
ontzettend trots op jullie! Op de BSO worden de
kinderen onderverdeeld in groepen van 10 kinderen,
op leeftijd. De groepen gaan omstebeurt naar
buiten. Dit vinden de kinderen nog een beetje raar,
want het hele schoolplein is voor ons en we zijn
maar met zo weinig buiten. De kinderen spelen
binnen en buiten leuk met elkaar en ze hebben
genoeg te vertellen aan ons. Het lijkt net of ze
nooit zijn weggeweest!
Groeten team Zus & Zo
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Oud papier
Morgen, zaterdag 16 mei , 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 ’s ochtends 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.

PROJECT ‘DE KUNSTWEKEN’
Onze school heeft zich ingeschreven voor het project ‘Kunstweken’. We gaan hier de komende weken aan werken
met de hele school. Tijdens deze weken willen we de kinderen ertoe bewegen een echt kunstwerk te maken.
Iedere groep maakt kennis met een wereldbefaamde artiest en dat moet leiden tot de benodigde inspiratie voor
het maken van het eindproduct: het eigen kunstwerk! De kinderen
ontvangen een gedrukte kaart van hun kunstwerk en krijgen op het internet
Kort nieuws
een persoonlijk museum waarvoor ze familie en vrienden mogen uitnodigen.
Aanmelden
Aan het museum is ook een museumshop verbonden waarin leuke aandenkens
Is uw kind 3 jaar dan is het een
met de tekening van het kunstwerk te koop zijn. Met de opbrengst van de
goed moment om uw kind aan te
shop ondersteunt u ook nog een het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
melden bij de Basisschool.
Een leuk, leerzaam project voor onze leerlingen. We wensen ze heel veel
Op deze wijze is het bekend
succes bij het maken van hun kunstwerk.
hoeveel kinderen we mogen
Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe het precies in zijn werk gaat kunt
verwachten en kunnen we hiermee
u gebruik maken van deze link:
rekening houden bij de indeling van
https://youtu.be/Koa9VoBNFsQ
de groepen.
U kunt het inschrijfformulier
downloaden van de website, maar
ook telefonisch een afspraak
maken bij de locatiedirecteur:
0591-552042 of via
locatieleider@obs-bascule.nl
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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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GGD
De GGD heeft dit jaar een digitale campagne over de eikenprocessierups en teek.
Informatie over de eikenprocessierups kunt u vinden via : https://ggdleefomgeving.nl
en informatie over teken vindt u op de website http://www.wijvallennietuitbomen.nl.
Op beide websites worden de klachten beschreven en worden praktische tips gegeven.
Daarnaast worden antwoorden gegeven op veel gestelde vragen.
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Bibliotheek Emmen centrum gaat vanaf 14 mei weer open!
Goed nieuws! De bibliotheek in het centrum van Emmen gaat vanaf donderdag 14 mei
weer open voor klanten. De bibliotheken in Emmer-Compascuum, Klazienaveen en NieuwAmsterdam gaan op woensdag 20 mei weer open.
Vanwege het coronavirus is natuurlijk niet alles meteen weer zoals het was. We hebben
te maken met strenge voorschriften, zodat het voor iedereen veilig is om de
bibliotheek te bezoeken.
Gelukkig zijn het veelal maatregelen zoals je ze al gewend bent in de supermarkt of in
de bouwmarkt. Wil je weten wat die maatregelen voor jou precies inhouden? Kijk dan op
onze website. We kijken ernaar uit alle
bezoekers weer te verwelkomen!

Ga naar onze website

Tot slot
Wist je dat de bibliotheek online elke dag open is? Om e-books en luisterboeken te lenen,
podcasts te beluisteren en om te blijven leren, ontdekken en ontmoeten. Bekijk het hele
aanbod op de website van de online Bibliotheek!

Naar de online Bibliotheek
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