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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.

CITO toets weken t/m 31 januari
18 januari
Oud papier halen groepen 7 en 8
21 januari
Schoonmaakavond 19.00-21.00 uur
22 januari
Nationale voorleesdagen t/m 1 februari
28 januari
MR-vergadering
3 februari
OR-vergadering
14 februari
Voorstelling groepen 5 en 6 Podiumplan
15 februari
Oud papier halen groepen 1 en 2
17 febr. t/m 21 febr.
Voorjaarsvakantie
24 febr.
Start thema 3: Een plaats met vaart!
28 febr.
Rapport 1 mee
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
Er zijn deze week geen nieuwe lln. bij ons op school gekomen.
Er gaan 347 lln. naar o.b.s. De Bascule.
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Nationale voorleesdagen
Op woensdag 22 januari is de start
van de nationale voorleesdagen.
Deze zijn van 22 januari t/m 1
februari.
Op de voorschool wordt er
voorgelezen en wordt er voor
ontbijt gezorgd. De groepen 1 en 2
nemen zelf eten en drinken mee en
om tijdens het voorlezen in de
kring op te eten. Er komt iemand
voorlezen in die groepen. In de
groepen 3 t/m 8 wordt er ook
voorgelezen en er is extra
aandacht voor het lezen. Deze
groepen ontbijten niet op school.

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. We
verwachten ook dat de kinderen de
overige twee dagen iets gezonds voor de
ochtendpauze 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!
Fruitlevering
Volgende week ontvangen wij
onderstaande fruit/groente op school.
Dit wordt op de dinsdag, woensdag en
donderdag uitgedeeld tijdens het 10uurtje:
1. Cantaloupe meloen
2. Waspeen
3. Peer
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Veggipedia, de online encyclopedie van
groenten en fruit
Veggipedia is de onafhankelijke online
bron voor informatie over groenten en
fruit. De encyclopedie bevat ruim 475
groenten- en fruitsoorten voorzien van
waardevolle productinformatie, feiten,
weetjes en tips. Van bereiding tot
voedingswaarden en van
verkrijgbaarheid tot bewaaradvies. Ook
bevat Veggipedia meer dan 400
overheerlijke recepten met veel
groenten en of fruit als hoofdingrediënt,
voorzien van een duidelijke
bereidingsinstructie.

https://www.veggipedia.nl/
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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!

Twee voorschoolgroepen gaan
naar de bibliotheek, we luisteren
naar het verhaal 'ssst de tijger
slaapt' en plakken daarna een mooie ballon.
Natuurlijk wordt er ook fijn gespeeld op de groep
en gaan we ondanks het minder mooie weer wel
lekker naar buiten!

Zus&Zo
0591-561891
06-23335726
bso@kdvzusenzo.nl4

Jarigen t/m 23 januari
Van harte gefeliciteerd!

18 jan. Daphne Schoo
19 jan. Mila Brookman
21 jan. Erik Jeuring
21 jan. Demi Jeuring

Voorschool De Bascule
Deze week zijn we nog steeds bezig met
boekenpret. We lezen het boek veel, plakken
lantaarns waarbij we oefenen met de begrippen
groot en klein en hebben het over onze eigen
slaaprituelen. Met het werkboekje kan iedereen er
ook thuis mee aan de slag.

7b
7a
8a
8b

BSO Zus & Zo
De eerste schoolweek zit er alweer op. De kinderen
hebben de afgelopen week vooral heerlijk buiten
gespeeld. Een aantal kinderen hebben weer eens
gespeeld met het stoepkrijt. Er werden leuke
kunstwerken gemaakt op de tegels. Verder blijft
het voetballen op het kleine en grote plein een
dagelijkse bezigheid. Maar het klimmen en
klauteren mag ook niet ontbreken bij sommige
kinderen.
In het speellokaal hebben de kinderen met de lego
diverse kunstwerken gemaakt, waaronder: huizen,
auto’s en vliegtuigen. Ook zijn er een aantal
kinderen geweest die een hut hebben gebouwd met
de blokken. In het BSO-lokaal hebben de kinderen
getekend, vader en moedertje gespeeld of vrij
geknutseld. Het was weer een super gezellige week
op de BSO!

Groeten team Zus & Zo
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Oud papier
Morgen, zaterdag 18 januari, 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.

Schoonmaakavond
Op dinsdag 21 januari is er een schoonmaakavond De schoonmaakavond is van 19.00 tot 21.00 uur.
Vele handen maken licht werk, en het zou erg fijn zijn als u ons deze avond komt helpen, zodat de lokalen
er weer schoon en fris uitzien. U kunt zich hiervoor nog steeds opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Luizencontrole
Er zijn in twee groepen luizen/neten aangetroffen.
De ouders/verzorgers van die groepen zijn via de mail op de hoogte
gebracht. Volgende week is er een hercontrole.

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.

Voorleesactiviteit kleuters
Kleuters, weten jullie dat de Gruffalo ook een kind heeft?! Hoor alles over het kind van de
Gruffalo tijdens de voorleesactiviteit in de bibliotheek op dinsdagmiddag 21 januari van 15.30 16.30 uur. Geef je zo snel mogelijk op via de site van de Brede school: ( www.actiefinemmen.nl )
Meedoeconcert kleuters
Inleiding:
Met dit nieuwe meedoe-kleuterconcert komen musici van het Noord Nederlands Orkest (NNO) naar de kleuters
toe om ze kennis te laten maken met instrumenten uit het symfonieorkest en met klassieke muziek. Als de
musici op hun instrumenten gaan spelen, hoeven en de kleuters niet stil te zitten. Bij het fantaseren over
allemaal verschillende dieren worden ze ondersteund door een verteller die met de kinderen gaat meebewegen
op de muziek. Samen met de musici worden de kinderen meteen onderdeel van een prachtige voorstelling met
muziek van Saint-Saëns!
Aanbod:
Voor wie: Peuters van 3 jaar oud (die het aankunnen, leuk vinden); groep 1 en 2
Wanneer: vrijdag 24 januari 2020
Hoe laat: 14.00-14.45
Kosten(eigen bijdrage): 1 euro (te voldoen bij het concert)
Waar: Aole Gemientehoes, Schoonebeek (eigen vervoer regelen)
Door wie: 5 musici + verteller van het Noord Nederlands Orkest
Aanmelden kan via de website van de Brede School: Nieuw-Amsterdam/Veenoord/Zandpol:

https://www.actiefinemmen.nl/LeefModule/Details/12006
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