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Schoolreisgelden 

In mei en juni staan de 

schoolreizen gepland. Indien u nog 

niet heeft betaald wilt u dit dan 

doen? Op pagina vijf staan de 

bedragen per groep. 

 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
18 mei Oud papier halen groepen 1 en 2  

21 mei Schoolreis groepen 5 en 6 

22 mei Spelletjesochtend groepen 1 en 2 

23 mei School Atletiekmiddag groepen 5 t/m 8 

27 mei  Start Cito 

28 mei Schoolreis groep 3 en 4 

28 mei MR-vergadering 

30 mei Hemelvaart 

31 mei Vrije dag 

3 juni Cito toetsweken tot en met 21 juni 

3 juni OR vergadering 

4 juni MR vergadering 

6 juni GMR vergadering 

10 juni Tweede Pinksterdag 

15 juni Oud papier halen groepen 3 en 4  

17 juni Avond4daagse van 17 t/m 20 juni 

17 juni Stopweek Cito i.v.m. avond4daagse t/m 21 juni 

25 juni MR vergadering 

28 juni Rapport 2 

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 367 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

17 mei 2019 

Jaargang 16 nummer 29 

In dit nummer o.a.: 

Verkeersveiligheid obs De Bascule  

Op pagina twee leest u meer 

informatie over het halen en 

brengen van leerlingen, de 

verkeersbrigadiers en het vervoer 

t.b.v. activiteiten buiten school. 

http://www.obs-bascule.nl/
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Centrale Eindtoets 
Trots zijn we op onze groep 8-ers! 

Ze hebben heel hard gewerkt 

tijdens de twee ochtenden van de 

Centrale Eindtoets en hebben de 

toets serieus gemaakt. De Bascule 

heeft een schoolgemiddelde van 

532,8 behaald. Het landelijk 

gemiddelde is 534,2. 

Helaas betekent dit dat we onder 

het landelijk gemiddelde hebben 

gescoord. Echter, alle adviezen 

kwamen overeen met de gegeven 

schooladviezen. Een enkeling viel 

wat hoger uit.  

 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid obs De Bascule  

Halen en brengen   

Om de verkeersveiligheid rond scholen zo optimaal 

mogelijk te maken is een werkwijze vereist van 

structureel samenwerken met ouders, school, 

kinderen, politie en gemeente. Er is een gedeelde 

verantwoordelijkheid. We hebben een werkgroep 

verkeer die bestaat uit ouders en leerkrachten.  

Educatie (de verkeersopvoeding van kinderen), 

communicatie en handhaving spelen hierbij een 

belangrijke rol. Wij als school vinden educatie een 

belangrijk speerpunt en wij zijn in het bezit zijn 

van het verkeersveiligheidslabel. Ieder jaar vinden 

er educatieve activiteiten plaats op het gebied van 

Verkeer en ook komt Streetwise een keer per twee 

jaar op onze school. Dit is een verkeersprogramma 

van de ANWB voor de basisschoolleerlingen. Ook 

doen we mee aan het theoretisch en praktisch 

verkeersexamen.  

Op school zijn er tevens afspraken gemaakt voor 

het halen/brengen van kinderen.  

Komt u uw kind brengen met de auto dan verzoeken 

wij u om de auto in de vakken te parkeren van de 

school en ook gebruik te maken van de 

parkeervakken verderop in de straten in de 

omgeving van de school. Wij vragen u dan ook om 

zoveel mogelijk uw kind(eren) op de fiets of lopend 

te brengen. Komt u uw kind ophalen dan is het 

gebruikelijk dat u voor het hek wacht totdat het 

bijna tijd is. Is het bijna tijd dan kunt u gerust het 

plein opkomen en wachten bij een van de uitgangen.  

 

 

 

 

Verkeersbrigadiers 

De leerkrachten zijn allemaal aangesteld als 

verkeersbrigadier en hebben hiervoor een cursus 

gevolgd. Op school is een verzamelstaat behorende 

bij het algemeen aanstellingsbesluit 

Verkeersbrigadiers aanwezig.  

  

Vervoer t.b.v. activiteiten buiten school  

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vragen we 

ouders om toestemming om mee te gaan op een 

schoolreisje/groepsuitje. Hiervoor tekenen 

ouder(s)/verzorgers(s) het toestemmingsformulier. 

Geven ouders geen toestemming dan gaat de leerling 

niet mee. Voor het vervoer van kinderen ten 

behoeve van activiteiten die buiten de school 

plaatsvinden worden de richtlijnen van de ANWB 

gehanteerd. Mochten we gebruik maken van vervoer 

in auto’s door ouders vragen wij aan de ouders om 

een geldig rijbewijs en een afdruk (kopie, foto of 

mail) van de ongevallen inzittendenverzekering 

(hoeveel inzittenden verzekerd zijn) of schade 

inzittendenverzekering. Op het kentekenbewijs 

staat hoeveel zitplaatsen de auto heeft.  

De leerkracht zal de ouders die meerijden vragen 

om dit te laten zien en dit controleren. Vanaf 

volgende week maandag (20 mei 2019) houden we 

ons aan deze afspraak.  

Indien de leerlingen op de fiets of te voet 

deelnemen aan het verkeer draagt de begeleiding 

een veiligheidsvest. 

Natuurlijk zal het even wennen zijn maar samen 

zorgen we er wel voor dat de kinderen veilig zijn!  
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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 

Deze week zijn we gestart met het thema ‘water.’ In de kring 

wordt het boek “Plons!” voorgelezen. Het boek gaat over een 

varken dat besluit te gaan zwemmen. De kinderen hebben zo 

ook hun eigen ervaringen met zwemmen, dus al snel ontstaat er 

een gezellig kringgesprek.  

Ook gingen we weer zingen en dansen met Alexandra (Brede 

school). We maken muziek met de schudbakjes en spelen met 

veertjes mmmm…. Die zijn zacht. Ook zijn we naar de 

bibliotheek geweest en hebben we geluisterd naar het verhaal: 

“Kaatje kip.” Na afloop plakken we een kuikentje.  

 

 
 

BSO Zus & Zo 

De Bascule heeft er alweer een week op zitten , maar de Bron 

had nog een weekje vakantie. Maandag is de zandbak gevuld 

met nieuw zand. Hier zijn we heel blij mee.  

Verder hebben de kinderen van de Bron nog leuke dingen 

ondernomen. In de auto zijn we naar Parc Sandur geweest. We 

hebben heerlijk in de ballenbak gespeeld. Vervolgens hebben 

we een kijkje genomen op de kinderboerderij.  

Ook zijn we gezellig naar het Griendtsveenpark geweest. In 

het park hebben we verschillende dieren gezien. Tussendoor 

hebben we ook nog gebruik maken van de verschillende 

speeltoestellen. We hebben vooral lang stil gestaan bij de 

kabelbaan, omdat de kinderen dit super leuk vonden.  
 
  

Groeten Team Zus & Zo 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 23 mei 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
17 mei Nadine Schröder 7b 

19 mei Justin Drenthen 4b 

19 mei Duncan Brinkman 5a 

19 mei Shania v/d Linden 8a 

22 mei Ashley Hoogeveen 1/2a 

22 mei Raff ten Voorde 8b 

23 mei Teun v/d Sande 5a 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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Oud papier 
Morgen, zaterdag 18 mei, wordt er weer oud papier opgehaald. 

De ouders/verzorgers van groep 1 en 2 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 

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. 

 

 
 

Waterdrinkdag 
Vanaf dit schooljaar gaan we proberen om het certificaat voeding te 

behalen van De gezonde School. We hebben daarom op woensdag de 

“Waterdrinkdag” ingevoerd. 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. 

 

 
 

 

NK turnen 

Dylan Schlepers uit groep 8b is het afgelopen weekend 2e geworden 

tijdens de finale van het NK turnen 2019. Van harte gefeliciteerd  

Dylan met dit behaalde resultaat! 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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.obs-

bascule.nl Zo blijft u op de hoogte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
https://nl-nl.facebook.com/kindercentrumzusenzo/photos/a.572400446104024/2406396172704433/?type=3&eid=ARCJwjXUBv-9tSniguZX4cCIEmjVLfupBs5FJraYQ6CAfIffQyBBsB8FUffsrX8XbFj5JxyeIxq16SSV&__xts__%5B0%5D=68.ARDnkYEV2iIzmn4yelWm0Dxe7NOtIrfMvC25_u2N_T6MUEwVwsKpI50QEMDl-0JXC76FY3qTws677Yia67cisxGL1yV-Axm1s61CR2IkNuv-8JnaX8bCsl9lyF47-9rMcChFDsIVGyEjtaI0hpr4akPgJ-NLpzTLw_vXiGprAeiAEKHKomazG7ut9YRfHwjteUs1DTh4Zi0dgXyzJKhiGJazMJnADybpdy8952S_OZm628C317ygIwPWuzb6dppcwJDVLSf-qLfLcIeCo5PEnnsEEJ3Kc1CegF88lJSi0ZmdVSqPEttPYQrTWRMmYsuNXx_8GpL4yCwyOIH2Jr-GeJeKUA&__tn__=EHH-R
https://nl-nl.facebook.com/kindercentrumzusenzo/photos/a.572400446104024/2406396172704433/?type=3&eid=ARCJwjXUBv-9tSniguZX4cCIEmjVLfupBs5FJraYQ6CAfIffQyBBsB8FUffsrX8XbFj5JxyeIxq16SSV&__xts__%5B0%5D=68.ARDnkYEV2iIzmn4yelWm0Dxe7NOtIrfMvC25_u2N_T6MUEwVwsKpI50QEMDl-0JXC76FY3qTws677Yia67cisxGL1yV-Axm1s61CR2IkNuv-8JnaX8bCsl9lyF47-9rMcChFDsIVGyEjtaI0hpr4akPgJ-NLpzTLw_vXiGprAeiAEKHKomazG7ut9YRfHwjteUs1DTh4Zi0dgXyzJKhiGJazMJnADybpdy8952S_OZm628C317ygIwPWuzb6dppcwJDVLSf-qLfLcIeCo5PEnnsEEJ3Kc1CegF88lJSi0ZmdVSqPEttPYQrTWRMmYsuNXx_8GpL4yCwyOIH2Jr-GeJeKUA&__tn__=EHH-R
http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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Schoolreisgelden 

De schoolreizen van de groepen 1 t/m 7 staan voor mei en juni 2019 gepland.  

Bij deze laten wij u de vastgestelde schoolreisgelden nogmaals weten. Indien u nog niet heeft betaald, zou u dit 

dan zo spoedig mogelijk willen doen op onderstaand bankrekeningnummer t.n.v. de ouderraad?  

 

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 

De bedragen voor de schoolreisgelden 2019/2020: 

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.
  

 

 

 
 

 

 

BSO Duimelot 

In totaal hebben we drie mooie weken meivakantie gehad. Wat hebben we genoten van alle activiteiten. 

Binnenkort lopen we met een gezellige groep mee met de avond4daagse. We hebben er zin in!  

Stap gerust binnen of bel/mail voor informatie of voor een keer proefdraaien. 

* Incidentele opvang  

* Flexibele opvang   

* Flexibele en ruime openingstijden behoren tot de mogelijkheden!   

Ganzenroer 2 7833 GH Nieuw-Amsterdam  

06-14302224     bsoduimelot@outlook.com 

Groetjes Team BSO Duimelot 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Brinkmanor@obs-bascule.nl
tel:0614302224
mailto:bsoduimelot@outlook.com
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Schoolfruit vervolg 

Gedurende schooljaar 2018-2019 doet onze school mee met het EU-Schoolfruitprogramma. Dit is een 

Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. 

Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groeten en fruit te eten. 

Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig! Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde 

eetgewoonten. Want kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten 

lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven 

meer plezier aan sport en spel en leren makkelijker. Gedurende 20 weken hebben alle leerlingen gratis 

groente- en fruit ontvangen op drie vaste dagen per week.  

Vanaf maandag 6 mei gaan we zelfstandig verder met het groente en fruit eten op de woensdag, 

donderdag en vrijdag gedurende de rest van het schooljaar. Wij vragen bij deze dan ook om op 

deze vaste dagen zelf fruit/groente mee te geven naar school, zodat we deze lijn samen door 

kunnen zetten. Op woensdag, donderdag en vrijdag eten de kinderen dan fruit en groente in de 

ochtendpauze (10-uurtje). Op veel scholen zijn dit soort schoolfruitdagen al een succes. Het is 

lekker, leerzaam en gezond. Kinderen ontdekken nieuwe smaken, leren meer over waar ons eten 

vandaan komt en krijgen vezels, vitamines en 

mineralen binnen.

Natuurlijk blijft de ochtendpauze verder zoals uw kind gewend is. We genieten even rustig samen van 

een hapje en wat drinken. 

Gezonde school! 

Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij zien het 

echter ook als onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld met schoolfruit. 

Spelenderwijs ontdekken de kinderen dan ook meer over waar ons eten vandaan komt en over het 

lichaam. Die vorm van leren door ervaren werkt goed. U plukt daar overigens ook thuis de vruchten 

van. Uit onderzoek blijkt dat schoolfruitdagen ervoor zorgen dat kinderen ook na school vaker fruit 

en groente eten. 

Wat kunt u meegeven? 

Op de schoolfruitdagen (woensdag, donderdag en vrijdag) kunt u uw kind fruit of groente meegeven. 

Bijvoorbeeld een appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien of druiven. Of een 

bakje met snacktomaten, een stuk komkommer, wortel en paprika. Variatie is leuk, lekker en goed voor 

de smaakontwikkeling van uw kind. 

Alvast bedankt voor u medewerking! 

Meer informatie over het Schoolfruitprogramma 

kunt u ook vinden op: www.euschoolfruit.nl  
 

 

 

 

http://www.euschoolfruit.nl/

