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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.

16 november
Oud papier halen groepen 3 en 4
18 en 19 november
10-minutengesprekken
26 november
MR-vergadering
2 december
OR-vergadering
5 december
Sinterklaasfeest
18 december
Kerstdiner
20 december
Leerlingen en team om 12.00 uur vrij
21 december
Oud papier halen groepen 5 en 6
23 december
Kerstvakantie t/m vrijdag 3 januari 2020
6 januari
Eerste schooldag 2020. Nieuwjaarsborrel.
6 januari
OR-vergadering
13 januari
Start CITO toets weken t/m 31 januari
18 januari
Oud papier halen groepen 7 en 8
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.
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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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Nieuwe leerlingen
Maico De Oliveira Guit en Thijmen v/d Kolk zijn deze week bij
ons op school gekomen in groep 1b
Wij wensen Maico en Thijmen een hele fijne tijd toe bij ons op school.
Er gaan nu 344 lln. naar o.b.s. De Bascule

Basculenieuws

15 november 2019
Op tijd naar school
De laatste periode komt het
regelmatig voor dat leerlingen
te laat op school zijn. Wij zien
graag dat de kinderen op tijd
op school zijn. Als iedereen op
tijd is, kunnen de lessen ook op
de goede tijd beginnen.
We beginnen de lessen echt om
8.25 uur en de bovenbouw om
8.30 uur.
Samen kunnen we dit vast
oplossen!

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.
Afgelopen week zijn we gestart met
schoolfruit op dinsdag, woensdag en
donderdag. In het Basculenieuws laten wij
weten welk soort fruit er op de planning
staat. U als ouders kunt hier dan rekening
mee houden want het kan zijn dat er iets op
het programma staat wat uw kind echt niet
lust. Dan is het de bedoeling dat u zelf
vervangend fruit meegeeft.
Als uw kind het aangeboden fruit wel lust dan
hoeft uw kind niet zelf extra fruit mee te
nemen want dubbel is zonde.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
We verwachten ook dat de kinderen de
overige twee dagen iets gezonds voor de
ochtendpauze van thuis meenemen. Met EUfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten en fruit te
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
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Fruitlevering
Volgende week ontvangen wij
onderstaande fruit/groente op school.
Dit wordt op de dinsdag, woensdag en
donderdag uitgedeeld tijdens het 10uurtje.
1. Wortelen
2. Ananas
3. Peer

Ter info;
In Nederland eten kinderen gemiddeld 102,5
gram fruit per dag en 79 gram groente (VCP
2012-2016). Dit terwijl de aanbevolen
hoeveelheid varieert van 150 - 200 gram fruit
en 100 - 200 gram groente afhankelijk van de
leeftijd. Doel van het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma is het bevorderen van de
consumptie van groente en fruit bij kinderen
en het aanleren van gezonde eetgewoonten.
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Basculenieuws
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 21 november
Jarigen t/m 13
september
Van harte gefeliciteerd!
Van harte gefeliciteerd!

16 nov.
17 nov.
6 nov.
juli
17
18 nov.
18 nov.
18 nov.
19 nov.
20 nov.

Alicia Goeree
4a
Alma Kaakaa
3b/4b
Esmee
Bakker
Gijs
Withaar
7a
2b
Djayliano Lahuis
2a
Blayne Doldersum
2b
Sem de Vries
2b
Adonai-Jah Victorina 7a
Sil Oldengarm
7b
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Voorschool De Bascule
Maandag 11 november zijn 2 van onze
voorschoolgroepen naar de Oldersheem geweest.
Samen hebben ze voor de ouderen mooie liedjes
gezongen. Natuurlijk kregen we wat lekkers om mee
naar huis te nemen!
We werken nog steeds aan het thema ‘reuzen en
kabouters’. We maken met verf een mooie boom in
herfstkleuren. Ondanks de regen spelen we toch
lekker buiten, stampen in de plassen vinden we
allemaal geweldig!
BSO Zus & Zo
We zitten alweer in onze laatste themaweek
“muziek”. Woensdag 6 november gingen de
leerkrachten staken en waren de meeste kinderen
vrij. Wij waren met de BSO de hele dag geopend. In
de ochtend zijn we naar de kinderboerderij geweest
en hebben we binnen gespeeld bij Parc Sandur.
Donderdagmiddag kwam de popschool langs. Alle
BSO kinderen vanaf 8 jaar mochten hieraan
meedoen. Ze hebben weer leuke liedjes geleerd en
op verschillende instrumenten gespeeld. Wat zaten
er toch weer aanstormende talenten bij! 😊
Volgende week hebben we een rustweek en daarna
gaan we verder met het thema Sinterklaas.
Het was weer een gezellige week op de BSO!!!

Kerstvakantie

Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 7 november hebben
wij genoten van een gezamenlijk
ontbijt op school. Zo ervaren de
leerlingen hoe het is om de dag
gezond te starten tijdens deze
leuke en leerzame ontbijtactiviteit
Neem de tijd voor je ontbijt!

Wij zijn alweer druk bezig met ons programma voor
de kerstvakantie. Om leuke activiteiten te kunnen
plannen willen wij graag op tijd weten hoeveel
kinderen wij kunnen verwachten. Opvang voor de
kerstvakantie kan aangevraagd worden via de
ouderlogin. Met de feestdagen zijn wij gesloten.
Groeten team Zus & Zo
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Oud papier
Morgen, zaterdag 16 november, 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 ’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.
Verkeer en Parkeer
Veel ouders/verzorgers die hun kind naar school brengen zetten hun auto
lukraak neer. We vragen de ouders/verzorgers vriendelijk om hun auto te
parkeren in de bestemde parkeervakken en zeker niet op het trottoir, aan
de straatkant, op straat, achter een geparkeerde auto of voor een in- of
oprit. Dit levert gevaarlijke situaties op!
Samen kunnen we dit vast oplossen!
Alvast hartelijk dank.

Luizencontrole
Deze week is er in twee groepen extra gecontroleerd op luizen/neten na
een melding. Tijdens deze controle zijn er luizen/neten aangetroffen. Deze
twee groepen worden op dinsdag 26 november opnieuw gecontroleerd. De
ouders/verzorgers van deze groepen zijn via de mail op de hoogte
gebracht.
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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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.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.

Gevonden voorwerpen
Er liggen weer veel gevonden voorwerpen op school. Deze liggen vanaf vanmiddag uitgestald in de hal
beneden bij het kantoor van de conciërge De voorwerpen liggen er ook tijdens de 10- minuten
gesprekken van aanstaande maandag en dinsdag. Indien u iets mist, neemt u dan even een kijkje?
Wij willen namelijk graag dat de voorwerpen weer terugkomen bij de eigenaar. Ook gevonden
voorwerpen van de Voorschool en de BSO (Zus&Zo) liggen hierbij.
Indien u op zoek bent naar een verloren sleutel kunt u navraag doen bij
de conciërge (Alma Brinkman)

BSO DUIMELOT-KONN
In groep Villa Kakelbont doen we allerlei leuke spelletjes, en hebben de kinderen bijna geen tijd genoeg om al
die spelletjes te spelen omdat ze alweer naar huis moeten. De kinderen hebben een mooie lampion gemaakt voor
sint maarten. Ze hebben veel liedjes geoefend op de BSO. In groep Drakenland zijn de kinderen kettingen aan
het rijgen met visdraad en kralen. ook kleuren we mooie kleurplaten en maken we mooie torens van Kapla. Bij
groep de Broekies spelen de kinderen met het poppenhuis, treinspoor, auto’s en kletsen we net als op de andere
groepen gezellig met elkaar. Fijn weekend.
Team BSO Duimelot

