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Facebook 

OBS De Bascule heeft een eigen 

Facebookpagina. Hierop vindt men 

nieuwsberichten maar ook foto’s. 

Via de link op pagina 5 kan iedereen 

deze pagina bekijken. Ook als u 

zelf geen Facebook gebruikt. 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
19 januari Oud papier halen groepen 1 en 2 

23 januari Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij! 

24 januari Start voorleesdagen 

4 februari OR-vergadering 

5 februari MR-vergadering 

8 februari Rapport 1 mee 

11 februari Contactavond 

14 februari  Contactavond 

14 februari Atelier Abel groep 5a en 5b 

14 februari GMR vergadering 

16 februari Oud papier halen groepen 3 en 4 

18 t/m 22 febr. Voorjaarsvakantie 

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 
Sven Fokkens en Florien de Vries zijn bij ons op school gekomen in  

groep 1b (instroomgroep). Wij wensen Sven en Florien een hele fijne tijd toe 

bij ons op school. Er gaan nu 356 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 januari 2019 

Jaargang 16 nummer 16 

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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Studiedag team 
Woensdag 23 januari zijn de 

kinderen vrij omdat het team 

dan een studiedag heeft. De 

dag zal voornamelijk bestaan 

uit het evalueren van ons 

project. Daarnaast zullen we de 

eerste handreikingen krijgen 

voor het vervolg: het project 

‘Techniek & Wetenschap’.  

Dat project vindt plaats tussen 

de mei- en zomervakantie. 

 

 

 

 

 

 

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!  

 

 
Fruitlevering  

Volgende week ontvangen wij onderstaande 

fruit/groente op school. Dit wordt op woensdag, 

donderdag en vrijdag uitgedeeld tijdens het 10-

uurtje. 

 

1. Appel 

2. Banaan 

3. Ananas 

 
 

 

 

 

Wist je dat? 

 

• ...Net als appels, peren, na de oogst in de 

herfst, bewaard worden in koelcellen 

waardoor ze lang goed blijven? Hierdoor zijn 

Nederlandse peren bijna het hele jaar te 

krijgen.  
 

 

 

Wist je dat? 

 

• Je neus heel belangrijk is bij het proeven? 

Met je tong kun je alleen de hoofdsmaken 

proeven. Met je neus kun je tussen de 4.000 

en 10.000 geuren herkennen! Een kind kan 

extra goed ruiken. 
 

 

 

  
 

 

http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31363438300D31383735370D3434343233310D39383833340D300D35303543443246450D310D0D300D3137323638310D372E372E302E31383939320D3136


23 

 

Basculenieuws 18 januari 2019 

3 

  

 

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  

Puk zit bij ons in de kring. Hatsjie, hatsjoe, uche, uche. Wat is dat 

nou? Puk moet hoesten en niezen. Hij is verkouden. Ineens krijgt hij 

ook nog rode vlekjes, ohjeeee wat is dat nou? Hij heeft waterpokken! 

We moeten Puk goed onderzoeken en leggen hem snel in bed. We 

vertellen ook over onze eigen ervaringen met ziek zijn en 

doktersbezoekjes.  

 
BSO Zus & Zo  

Afgelopen week zijn we rustig begonnen na de vakantie. Volgende 

week beginnen we met het thema “Eten en drinken.” De kinderen 

mochten met kosteloos materiaal werken en met de playmais hebben 

ze leuke dingen gemaakt. Daarnaast mochten ze met lijmpistolen 

leuke creaties maken met verschillende soorten pasta’s.  

Met bamboestokken konden de kinderen zelf dingen in elkaar 

knutselen. Ook mochten de kinderen spelen met de spelletjes, 

strijkkralen en met de lego.  

 

Groeten team Zus & Zo 

 

 
Hulp gevraagd schilder- en decogroep 

De groep ouders/verzorgers die onze school voorziet van decoratie is 

op zoek naar creatieve ouders/verzorgers die willen helpen. Lijkt het 

u leuk om mee te helpen bij deze gezellige groep dan kunt u zich 

opgeven bij 

Carla Voors: 06-40529748 

 

Vanaf deze week ziet het er opnieuw weer prachtig en gezellig uit 

in school. Hartelijk bedankt daarvoor schilder- en decogroep! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 24 januari 

Van harte gefeliciteerd! 
 
18 jan. Daphne Schoo  6b 

19 jan. Mila Brookman  6a 

21 jan. Demi Jeuring  7a 

21 jan. Erik Jeuring  7b 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 19 januari, 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 willen vertellen aan uw buren, familie enz. 

Alvast bedankt! 

 

Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers  

die bij Hubo staan. 

 

 

 

 
Voorleesdag (start van de nationale voorleesdagen) 

Volgende week donderdag – 24 januari – staat de voorleesdag op de agenda. 

Voorheen werd dit ook wel een voorleesontbijt genoemd maar doordat we 

al een ontbijt in het programma hebben in November hebben we deze dag 

Voorleesdag genoemd. 

Het tijdstip van voorlezen kan ook in de groepen verschillende zijn. 

Het is dit jaar in iedere groep heel divers wie er komt voorlezen. Het kan 

de eigen leerkracht zijn, het kan de duo leerkracht zijn of de leerkracht 

van de andere groep (er is dan gewisseld). 

Maar ook zijn er tot nu toe twee bekende Emmenaren gestrikt om te 

komen voorlezen. Welke bekende Emmenaren er komen en in welke groep is 

nog een verrassing. 

We hopen dat het een leuke, leerzame en gezellige dag mag worden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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! 

 

 

Regel van de maand 

Na de drukke decembermaand 

keert in januari doorgaans de rust 

weer terug. De onderstaande 

nieuwe regel voor de maand januari 

past hier precies bij: 

“Netjes en rustig werken vinden 

 

 

 wij belangrijk”. 

 
 

 

 

mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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Even voorstellen 

Mijn naam is Rob Schunselaar en ik ben sinds afgelopen december te vinden in groep 6a. 

Tenminste, op de donderdagen en vrijdagen. En af en toe op de woensdag. Daarnaast werk 

ik soms ook nog een dagje bij de Praxis. Lekker afwisselend! Ik heb twee dochters van 19 

jaar; een twee-eiige tweeling. Een van de meiden woont nog thuis in Schoonloo, de andere 

op kamers in Groningen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te klussen in mijn oude 

boerderij en speel ik graag piano. Maar het allerleukst vind ik wel kamperen met de tent 

in mijn favoriete vakantieland Italië; lekkere drankjes en eten, een mooi landschap en een 

heerlijk klimaat! Ik ben al aan het aftellen ;) 

 

 

 

 

Even voorstellen 

Hallo allemaal! Mijn naam is Stefanie de Ridder, ik ben 23 jaar en ik kom uit Klazienaveen.  

Ik ben vorig jaar afgestudeerd van de Pabo in Emmen en ben vanaf september aan het werk op 

het Iemenhof in Schoonebeek. Na de kerstvakantie ben ik begonnen in groep 1/2 a op de Bascule 

op de woensdag t/m vrijdag. Ook blijf ik nog aan het werk in groep 2 op het Iemenhof. Groep 1/2 

a is een hele gezellige groep en ik heb heel erg veel zin in de rest van het schooljaar! Voor 

eventuele vragen, kun je altijd bij me terecht. Groetjes Stefanie de Ridder 

 

 

 

 

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 

 

 
 

 

 

BSO Duimelot 

Het is weer gezellig op de BSO. We spelen spelletjes en we maken mooie zelf geknutselde fotolijstjes.  

Deze hangen we later op aan onze mooie wand in de groep. Ondanks het weer spelen we lekker buiten.  

In de regenplassen onder het speeltoestel maken we mooie dammen en graven we een mooie rivier daar zijn we 

de hele middag mee bezig. Ook mogen we weer een aantal nieuwe kindjes verwelkomen.  

Wij wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op de BSO. 

Groetjes Team BSO Duimelot 
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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?  

 

Wij zien de betaling graag voor 1 april tegemoet! 

 

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

