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Kort verslag van de Algemene 

ledenvergadering. 

Dinsdag 6 november jl. was de 

jaarlijkse algemene 

ledenvergadering, op pagina 5 staat 

hier een kort verslag van. 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
17 november  Oud papier groepen 5 en 6 

17 november  Aankomst Sinterklaas in Nederland 

20 november  MR vergadering 

26 november  Contactavond 

27 november  Contactavond 

29 november  GMR 

30 november  Voorleeskampioen school 

5 december  Sinterklaasfeest 

10 december  OR vergadering 

11 december  MR vergadering 

14 december  Spelletjesochtend groep 1 en 2 

15 december  Oud papier 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. 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 
Deze week zijn er geen nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. 

Er gaan  356 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

16 november 2018 

Jaargang 16 nummer 10 

In dit nummer o.a.: 

EU FRUIT – IK EET HET BETER  

In het kader van ‘de Gezonde 

School’ hebben we ingeschreven op 

de actie van EU fruit. Dat houdt in 

dat we van 12 november 2018 t/m 

19 april 2019 iedere week drie 

keer per week vers fruit en/of 

groente aangeboden krijgen. 

http://www.obs-bascule.nl/
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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 de actie van EU fruit. Dat 

houdt in dat we van 12 november 2018 t/m 19 

april 2019 (voor een periode van 20 weken) 

iedere week drie keer per week vers fruit 

en/of groente aangeboden krijgen. We zullen 

deze gezonde hap tijdens de ochtendpauze 

aan alle leerlingen aanbieden op de 

woensdag, donderdag en vrijdag. We 

verwachten dat de kinderen de overige twee 

dagen een gezonde hap 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! 

 

 

 
... Als een peer begint te groeien, hij groeit met de 

dikke kant naar boven? Pas als de peer te zwaar 

wordt voor het steeltje, kantelt hij langzaam naar 

beneden. 

 

 

 

 

 

 

 

Fruitlevering 

Volgende week ontvangen wij onderstaande 

fruit/groente op school. Dit wordt op 

woensdag, donderdag en vrijdag uitgedeeld 

tijdens het 10-uurtje. 

 

1. Waspeen 

2. Banaan 

3. Peer 
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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 de Bascule 

Het is alweer de laatste week van het thema: reuzen en 

kabouters. Op de tafel ligt een stapel kleren.  We zien een 

grote trui en een kleine trui een grote en een kleine broek. Wie 

past er een grote trui en wie past er een kleine broek? Aan 

tafel plakken we paddenstoelen van klein naar groot. Vrijdags 

zijn de kinderen naar de Oldersheem geweest om daar hun 

mooie lampion te laten zien. De ouderen en de kinderen hebben 

hier erg van genoten. Natuurlijk kregen ze ook wat lekkers 

mee.   

  

 
  

BSO Zus & Zo 

Afgelopen week hebben de kinderen veel buiten gespeeld. 

Tikspelen zijn op dit moment erg populair. Jong en oud 

iedereen doet gezellig mee. Tijdens het binnen spelen konden 

de kinderen ervoor kiezen om heerlijk te bouwen met de lego, 

mooie creaties te maken met playmais en de strijkkralen en de 

spelletjes worden weer uit te kasten gehaald. Het was een 

gezellige week! Volgende week beginnen wij met de 

voorbereidingen voor Sinterklaas.   

 

Groeten team Zus & Zo 

 

Actie schoolbieb 

De leerlingenraad van obs De Bascule in actie voor de 

schoolbieb. Bij de AH is een actie en daar kunt u sparen voor 

ons doel. Ons doel is namelijk de schoolbieb. We willen heel 

graag nieuwe boeken om te lezen. Helpt u ons mee!!! Alvast 

bedankt. 

 
 

 

 

 

 

Jarigen t/m 22 november 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
16 nov. Alicia Goeree  3a 

16 nov. Lotte van Stel  8b 

17 nov. Alma Kaakaa  3a 

17 nov. Gijs Withaar  6a 

17 nov. Pim Nonner  8a 

18 nov. Blayne Doldersum 1/2a 

19 nov. Adonai-Jah Victorina 6a 

20 nov. Sil Oldengarm  6b 

22 nov. Kris Bakker  4b 

22 nov. Milan Bos  8b 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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Zandbak 
Zoals u wellicht heeft gezien is het oude zand inmiddels al uit de zandbak. 

Dank aan een aantal ouders. Nu is de volgende stap aan de beurt. Want 

voordat we de zandbak een kleurtje kunnen geven zal de zandbak even 

gereinigd moeten worden. Is er misschien een ouder die in het bezit is van 

een hoge druk reiniger en de zandbak wil schoonspuiten? U kunt zich 

melden bij Alma (conciërge). Daarnaast zoeken we ook een aantal ouders 

die ons willen helpen om de zandbak een kleur te geven. Alle materialen 

hebben we al gekocht. 

U kunt zich hiervoor ook aanmelden bij Alma (conciërge). 

Alvast hartelijk dank namens de kinderen. 

 

Oud papier 
Morgen, zaterdag 17 november, wordt er weer oud papier opgehaald.  

De ouders/verzorgers van groep 5 en 6 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 willen vertellen aan uw buren, familie enz. 

Alvast bedankt! 

Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers  

die bij Hubo staan. 

 

Stand van zaken een AED voor jouw buurt  

(nog 6 dagen en €514,00) 
In woonwijken zijn te weinig AED’s dag en nacht bereikbaar. 

Terwijl juist daar de meeste hartstilstanden zijn. En bij een 

hartstilstand is een AED van levensbelang. Gelukkig is er een 

oplossing! We vinden het als school heel erg belangrijk dat 

er een AED in de buurt is. Op dit moment zijn er te weinig 

AED’s in de buurt. Gezien de omvang van de school, de 

hoeveelheid kinderen, medewerkers, ouders, grootouders en 

omwonenden is het belangrijk dat we een AED in de buurt 

hebben. De AED wordt ook vijf jaar lang onderhouden. We zijn daarom 

onze eigen actie gestart. U kunt onze actie vinden op BuurtAED van de 

Hartstichting. www.buurtaed.nl Onze actie is te vinden onder 

Sportlaan.U kunt hier meer informatie vinden en eventueel een donatie 

doen. Deze donatie kan anoniem zijn. We danken u alvast hartelijk en we 

weten zeker dat we samen het bedrag zo bij elkaar hebben. Op dit 

moment hebben we al 80% van het bedrag binnen. Het doel is 

€2681,00 Doet u ook mee voor een veiliger buurt?We hebben nog maar 

6 dagen te gaan! Alvast bedankt!!! 
 

 

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. 

 

 

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! 

 

 

Luizen hercontrole 

Tijdens de luizenhercontrole van 

de afgelopen week zijn er in drie 

groepen nog luizen/neten 

aangetroffen. De 

ouders/verzorgers van die groepen 

zijn via de mail op de hoogte 

gebracht. Op maandag 26 

november worden deze groepen 

opnieuw gecontroleerd. 

 

 

mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
http://www.buurtaed.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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Kort verslag van de Algemene ledenvergadering. 

Dinsdag 6 november jl. was de jaarlijkse algemene ledenvergadering.  Naast de OR, MR en het school 

team  waren er 21 ouders aanwezig. Dit waarderen wij als OR enorm. Hierbij een kort verslag van de 

belangrijkste punten van de jaarvergadering van de OR. 

 

Kascommissie 

De kascommissie heeft afgelopen jaar meerdere malen de boekhouding gecontroleerd en akkoord 

bevonden. Er is decharge verleend door de aanwezigen voor de begroting en uitgaven van 2017/2018. 

De kascontrole is gedaan door Marcel van der Veen en Marina Baudion – Veenvliet. Er is een nieuwe 

aanmelding binnen gekomen, dat is Tanja Veenstra. Tanja zal volgend jaar samen met Marina de 

kascontrole uitvoeren. 

 

Vorige penningmeesters 

Er is in de zaak van Dhr. M. weinig geld binnen gekomen afgelopen jaar dit i.v.m. een schuld bij een 

overheidsinstelling. Er is afgelopen jaar toch een klein bedrag binnen gekomen.  

 

Betreffende Dhr. N. de civiele zaak hiervan loopt nog steeds. De strafrechtelijke vervolging is 

inmiddels uitgesproken. Dit is hiermee afgesloten en kunnen we niet meer op terug komen. 

Er is inmiddels een tussenvonnis geweest in de civiele zaak. Hierbij heeft de rechter de uitspraak 

gedaan dat hij voor een bedrag bepaald met daarbij het advies gegeven om tot een schikking te 

komen. We hebben een schikkingsvoorstel gekregen van Dhr. N. Dit zouden we dan direct ontvangen 

en daarmee zou de zaak afgesloten worden. Dit is niet geaccepteerd en hebben een 

schikkingsvoorstel van het vastgestelde bedrag gedaan. Deze heeft Dhr. N niet geaccepteerd. 

Nu komt er op 20 november een getuigenverhoor, hier zijn Alma, Wilbert en Anita voor opgeroepen in 

de rechtbank. Hiermee hopen we nog wat aanvullend bewijs te leveren, zodat we nog dichter bij het 

door ons ingediende totaal ontvreemde bedrag komen. 

 

Inkomsten-uitgaven 2017/2018 

De voorzitter van de OR heeft een korte beschrijving gegeven van de inkomsten en uitgaven van de 

activiteiten die de Ouderraad organiseert en/of ondersteunt.  

Hierbij is uitleg gegeven over de extra schoolactiviteit uitgaven die behoorlijk hoger zijn uitgevallen 

dan begroot. Hiervoor zijn o.a. het volleybalnet, basketbalnet, voetballen van de Coop actie, een 

geluidsinstallatie en stoepkrijt voor aangeschaft. 

 

Vorig jaar op de ouderavond is aangegeven dat de OR geen winstgevende vereniging hoeft te zijn. En 

het geld besteed moet worden aan de kinderen en daar zijn wij het helemaal mee eens. Wel heeft 

Wilbert bij deze vergadering aangegeven dat we wel een grotere buffer te willen behouden. Dit heeft 

ook te maken met de verminderde inkomsten van het oud papier. 

 

Oud papier 

De opbrengsten van het oud papier zijn afgelopen jaar sterk afgenomen dit doordat de kiloprijs fors 

is gedaald, en het is afwachten hoe dit zich komend jaar ontwikkeld. We hopen dat de kiloprijs 

komend jaar weer gaat stijgen. 

We zijn dankbaar voor de inzet van vrijwilligers en ouders die helpen bij het ophalen van het oud 

papier. En vragen ook hulp voor komend jaar om te helpen met oud papier. 
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OR 

Afgetreden vanuit het team zijn Johan Beukers, Leonie de Vries en Willeke Wesseling. 

Vanuit het bestuur is Anita Hidding afgetreden. 

Er hebben zich vanuit de ouders drie nieuwe leden aangemeld. Er heeft een stemming plaatsgevonden 

op de ouderavond, omdat er in de OR is afgesproken dat het wenselijk is dat er 7 bestuursleden in de 

OR zitten. 

Bij aanvang van de ouderavond mochten de aanwezige ouders hun stem uitbrengen. Daarbij is Elles 

Slaghuis uit de OR gestemd.  

De OR bedankt iedereen voor hun inzet. 

Dit jaar zijn in de ouderraad toegetreden vanuit het team Trudie Wijnhold, Annita Bruins. De nieuwe 

bestuursleden zijn Claudia de Vries, Jeroen van Essen en Paulien Feijen. 

De OR heet de nieuwe leden van harte welkom. We gaan er samen voor zorgen dat ook dit jaar weer 

leuke activiteiten georganiseerd gaan worden voor de kinderen. 

 

Inbreng directie/team 

 

Schoolreisgelden 

 

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 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:Brinkmanor@obs-bascule.nl
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BSO Duimelot 

We mogen weer 2 nieuwe kindjes verwelkomen. Welkom! We hopen dat jullie een leuke tijd bij ons op de BSO 

zullen hebben. 

In het speellokaal voeren de kinderen een voorstelling op die ze op de BSO hebben voorbereid. Alle andere 

kinderen komen kijken. 

De tijd van Sinterklaas is weer aangebroken. Een gezellige tijd, en voor sommigen een spannende tijd. De 

kinderen hebben het er veel over. En ook zijn ze al begonnen met het knutselen voor Sinterklaas. 

Veel plezier bij de intocht.  

Groetjes Team BSO Duimelot 

 

Hallo ik ben Thomas ritsema 8jaar en ik heb een missie  !!! 

Ik red namelijk zwerfhonden !!  

Ik vind het heel erg dat er honden zijn die geen huisje hebben . 

Ik ga 6 december naar Griekenland om mijn verdiende centjes op kids culinaire 5 oktober jl Heen te 

brengen !! Maar ik wil graag nog wat extra centjes verdienen Daarom sta ik zaterdag 17 november van 

9 tot  tot 14 uur in de Albert Heijn op ons dorp je kun t bij mij taartjes kopen ook ga ik daar 2 grote 

taarten verloten  

Kom je alstublieft een lootje of taartje bij mij kopen zodat ik 6 december heel veel hondjes kan 

helpen in het asiel in Griekenland En misschien leest u dit en denkt u ik wil ook wel net als ik ook een 

hondje uit Griekenland adopteren 

 

Liefs Thomas  
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Doe mee met Pietengym! 

 

 

Voor wie: Groep 1 t/m 4 

Wanneer: Woensdag 28 november 2018 

Hoe laat: Van 13.00 tot 14.00 uur of van 14.15 tot 15.15 uur 

Kosten: Geen 

Waar:  Sporthal Veenoord 

  Nieuweweg 5 

  7844 NA  Veenoord 

Door wie: Student Sport en Bewegen William van Eeken 

  Gymvereniging DOL/Olympia 

  Buurtsportcoaches 

 

 

Opgeven kan via de nieuwe website van de Brede School: 

Ga naar www.actiefinemmen.nl 

Klik op ‘Brede School’ zoek naar ‘Brede School Nieuw-Amsterdam/Veenoord’ en klik op de tegel van 

Pietengym en geef je op! Dit kan tot 20 november. 

 

 

 

 

http://www.actiefinemmen.nl/

