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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 
19 april Goede vrijdag – lln. zijn vrij 

20 april Oud papier halen groepen 7 en 8 

21 en 22 april Pasen 

22 april Paasmaandag en start meivakantie t/m 3 mei 

6 mei Start Thema “Wetenschap en techniek”. 

6 en 7 mei ANWB Streetwise 

13 mei OR vergadering 

16 en 17 mei Kamp groep 7a en 7b 

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 

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 is Fatima Mohsen bij ons op school gekomen in groep 1d. 

Wij wensen Fatima een hele fijne tijd toe bij ons op school. 

Er gaan nu 364 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

18 april 2019 

Jaargang 16 nummer 28 

In dit nummer o.a.: 

EU FRUIT – IK EET HET BETER 

De afgelopen week hebben we de 

laatste fruitlevering gehad van de 

actie van EU fruit in het kader van 

‘de Gezonde School’. We gaan nu 

zelfstandig verder. Op pagina 2 

leest u hier meer over. 

 

http://www.obs-bascule.nl/
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Meivakantie 
We mogen genieten van de 

Meivakantie van vrijdag 19 april 

t/m vrijdag 3 mei. Op maandag 

6 mei gaan we weer naar 

school. Fijne vakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolfruit vervolg 

De fruitlevering van de afgelopen week: (dit was 

vorige week nog niet bekend) Sinaasappel, Peer en 

een Banaan. 

 
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/
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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 Bascule 

Wat een fijne week hebben we weer gehad. We werken nog met het 

thema “Boer Boris gaat naar zee.” Deze week gaan we meten en 

wegen op de weegschaal met de dieren die in het boek voorkomen. 

Welk dier is zwaarder? Dat is nog best lastig soms. Ook bekijken en 

benoemen we de vormen: cirkel, vierkant, driehoek en rechthoek.  

We benoemen de kleuren en leggen dezelfde kleuren bij elkaar.  

Buiten genieten we van de zon en van het nieuwe speelgoed voor in de 

zandbak. Ook hebben we een nieuwe traptractor gekregen.  

Ook hebben we genoten van de koningsspelen. Wat was het een feest! 

Samen ontbijten, dansen op het koningslied, blikgooien, koekhappen, 

sjoelen, we plakken onze eigen medailles en spelen natuurlijk buiten.  

 

 
 

BSO Zus & Zo 

Afgelopen week hebben we natuurlijk veel buiten gespeeld. De 

kinderen genieten op het grote plein van de rekstokken en het 

vogelnest (schommel) en op het kleine plein wordt er veel gespeeld 

met het buiten materiaal.  

Een aantal kinderen uit groep 1/2  zijn deze week naar de bibliotheek 

geweest. Jinky’s Mikmak gaf hier een voorstelling voor deze 

doelgroep. Het boek  “Woeste Willem” werd gelezen en gespeeld. De 

kinderen vonden het geweldig!  

Lijkt het je leuk om op woensdag 1 mei naar de bingo middag/avond te 

komen? Geef je op via klasbord. Tot dan! 

 

 

 

Sleutel speurneuzen gezocht!! 

Afgelopen vrijdag tijdens de Koningsspelen zijn de heksleutels van de 

hekken van het kinderdagverblijf uit de hekken verdwenen. Tussen 

09:00 en 16:00 uur. Het gaat om 2 setjes sleutels.  

Één setje sleutels is dankzij een oplettende leerling teruggevonden 

bij het picknickbankje het andere setje is nog spoorloos. Wie weet 

waar deze sleutels gebleven zijn of heeft misschien iets gezien.  

Wij zouden ze graag terug willen. Ze kunnen afgegeven worden bij 

Zus & Zo of bij de juf/meester. 

Alvast bedankt voor het meedenken/zoeken! 

 

Groeten Team Zus & Zo 

 

 
 

Jarigen t/m 9 mei 

Van harte gefeliciteerd! 

 
19 april   Daniek Winkel  6b 

19 april   Wout van Berk  8b 

19 april   Rik Pals   8b 

20 april   Dylano Buist  4a 

20 april   Annelyn Setz  5a 

22 april   Ben Sportel  1/2a 

23 april   Emma Bijen  3b 

24 april   Robin de Vries  1/2b 

24 april   Sophie Moes  7b 

25 april   Kaylinn Vorsteveld 1/2b 

26 april   Fleur Winkel  1/2a 

26 april   Quinn Posthuma  3a 

30 april   Ryan Pol  8a 

2 mei      Yazan Alshehada 1/2a 

6 mei     Lenthe Stokhof  1/2a 

6 mei Jeffrey Doek  8b 

7 mei Sem Marsman  1/2a 

7 mei Lynn Zondag  1/2b 

7 mei Dylan Eigenraam  7b 

8 mei Yens Bakker  3b 

8 mei Anniek Veenstra  6b 

8 mei Tom Smit  7b 

8 mei Quirijn Verbakel  8b 

9 mei Bo-Jane Arling  4a 

9 mei Stijn Wielage  4b 

 

 
 

 

 

 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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Oud papier 
Op zaterdag 20 april 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 ochtenden 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. 

 

 
 

 

 

Boek cadeau 

Alle leerlingen van groep 1 en 2 van o.b.s. De Bascule hebben het boek 

"Kikker is Kikker" van Max Velthuijs cadeau gekregen. De 

leesbevorderingscampagne: Geef een prentenboek cadeau heeft als missie 

om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de 

mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. De Bascule kan dit alleen maar 

stimuleren. Lezen is leuk! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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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ANWB Streetwise 

Op maandagochtend 6 mei en dinsdagochtend 7 mei komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op 

school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter 

om te gaan met het huidige verkeer.  

 

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen 
 

- Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken. 

Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.  

 

- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de 

veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.  

 

- Bij Hallo auto leren de groepen 5 en 6 <Jachthoorn> over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op 

die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het 

belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod. 

 

- Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er wordt 

gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. 

Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. 

 

 

 

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. 

 

 
 

 

mailto:Brinkmanor@obs-bascule.nl
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4 mei herdenking 

Aan het eind van de vakantie is het 4 mei, dodenherdenking. 

Wij van het 4 & 5 mei comité van de Bascule gaan altijd met een aantal leerlingen van 7 en 8 (meestal 

de leerlingen van de leerlingenraad) naar de kerk en naar de kranslegging bij het 

herdenkingsmonument. Het is altijd heel indrukwekkend, zowel voor de volwassenen als voor de 

kinderen. We wonen eerst vanaf 19.00 uur de kerkdienst bij in de Zuiderkerk. Na de kerkdienst lopen 

we in een “stille tocht” naar het monument op de hoek van de Jagerslaan. Hier zullen we iets voor 

20.00 uur aankomen waar wij vervolgens 2 minuten stil zijn. Daarna is er een kranslegging. Een aantal 

kinderen geven de krans aan de genodigden die de krans leggen en er word door de kinderen namens 

de beide basisscholen (De Bascule en De Bron) een krans gelegd. Dit jaar willen ze iets langer stil 

staan bij het monument en iedereen de gelegenheid geven om bloemen te leggen bij het monument. 

We hadden dit jaar ook als taak het herdenkingsmonument netjes te maken voor 4 mei. Dit hebben we 

gedaan met de kinderen van groep 8a. Zo betrekken we de kinderen meer bij 4 mei. 

 

Graag willen wij, als comité, u allen uitnodigen om op 4 mei met ons mee te gaan naar de 4 mei 

herdenking. Een ieder die een bloem(en) wil leggen bij het monument krijgt daar de gelegenheid voor. 

Na de herdenking is iedereen welkom om achter de Zuiderkerk nog iets te komen drinken. 

Ook zijn we nog op zoek naar 1 of 2 ouders/verzorgers/opa’s of oma’s die willen helpen koffie te 

schenken bij deze herdenkingsdienst. Zou u dit willen en kunnen doen wilt u dit doorgeven aan  

Alma Brinkman of Elles Slaghuis? Wij hopen op jullie steun. 

 

Groetjes 4&5 mei comité de Bascule 

Alma Brinkman en Elles Slaghuis 

 
 

 

Data kamp groepen 7 

Op de kalender (bijlage schoolgids) staat dat de groepen 7 apart op schoolkamp gaan, zoals we u  al eerder 

hebben laten weten, is dit gewijzigd. Beide groepen 7 gaan nu gezamenlijk op donderdag  

16 mei en vrijdag 17 mei 2019 op schoolkamp. 

 

 
 

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. 
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Handige ouder(s) gezocht! 

We zijn op zoek naar een handige vader, moeder, opa of oma die voor ons een leeskast kan maken. Het bouwplan 

is aanwezig op school en voor de mater We zijn op zoek naar een handige vader, moeder, opa of oma die voor ons 

een leeskast kan maken. Het bouwplan is aanwezig op school en voor de materialen zorgen we. Mocht u dit willen 

doen, alleen of samen met een groepje dan zouden we dat zeer fijn vinden. Afbeelding van de kast staat 

hieronder. U kunt zich aanmelden bij juf Jacqueline (locatiedirecteur). 

 

 
 

 

 

 

 

Spelletjes gezocht 

Voor de spelmomenten van de kleutergroepen zijn wij op zoek naar leuke kleuterspelletjes. Deze moeten 

natuurlijk wel compleet en nog goed zijn. Dus heeft u nog iets staan wat thuis niet meer gebruikt wordt, op 

school zijn we er erg blij mee! U kunt het afgeven bij Alma (conciërge) of als zij niet aanwezig is beneden in het 

kantoor bij de ingang neerzetten. 

 
 

 

 

BSO Duimelot 
Avond4daagse 2019. De avond4daagse komt er weer aan. BSO Duimelot loopt weer gezellig mee. Zit je bij 
ons op de BSO en wil je met ons meelopen, geef je dan snel op. (Kosten: €5,- voor medaille). Fijne 

paasdagen🐣 Mocht u opvang nodig zijn laat het ons weten. Wij zorgen voor passende opvang. Ook 

bieden wij eenmalig opvang aan. Als u op zoek bent naar opvang kom gerust binnen stappen of bel/mail 
voor informatie of voor een keer proefdraaien. 

 

* Incidentele opvang 

* Flexibele opvang   

* Flexibele en ruime openingstijden behoren tot de mogelijkheden!  

 
06-14302224/bsoduimelot@outlook.com 

Groetjes Team BSO Duimelot 

 
 

  
 

 

 

 

tel:+31614302224
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ialen zorgen we. M ocht u dit willen doen, 

alleen of 


