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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. 
 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van o.b.s. De Bascule 
 

Belangrijke data 
19 oktober Oud papier halen groepen 1 en 2 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

28 oktober Stopweek 

28 oktober  Start thema 2: Feesten 

29 oktober Podiumplan voorstelling groep 1 en 2 

31 oktober Goochel voorstelling  

 Groep 1 t/m 4: 9.00 – 9.45 uur 

 Groep 5,6 en 8: 10.30 – 11.15 uur 

31 oktober Techniekdag groep 7 (geen goochelvoorstelling) 

1 november Podiumplan voorstelling groep 3 en 4 

4 november OR-vergadering 

6 november Nationaal Schoolontbijt 

11 november Sint Maarten 

16 november Oud papier halen groepen 3 en 4 

18 en 19 november 10-minutengesprekken 

26 november MR-vergadering 

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print 

 

Herfstvakantie 
Volgende week mogen we genieten van de herfstvakantie.  

Op maandag 28 oktober gaan we weer naar school.  

Een hele fijne herfstvakantie allemaal! 

 
Nieuwe leerlingen 

Hugo Grooten is deze week bij ons op school gekomen in groep 1b.  

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

Er gaan nu 341 lln. naar o.b.s. De Bascule 

 

 

 

 

 

18 oktober 2019 

Jaargang 17 nummer 8 

In dit nummer o.a.: 
 

 Graag meenemen naar school 

Op 6 november staat het Nationaal 

Schoolontbijt gepland. Het kan zijn dat 

dit door de staking verschuift naar 

donderdag 7 november. Zouden alle 

leerlingen voor dit ontbijt een bord, 

beker en bestek mee naar school 

kunnen nemen? 

 

http://www.obs-bascule.nl/
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 Nationaal Schoolontbijt 

Op woensdag 16 oktober 

hebben wij u via de mail 

geïnformeerd over de 

mogelijke staking op 6 

november aanstaande. 

Als er gestaakt gaat 

worden op 6 november, dan 

schuift het Nationaal 

Schoolontbijt door naar 

donderdag 7 november. 

Dit is op advies van het 

Nationaal Schoolontbijt.  

 

 

 

 

 

Graag meenemen naar school 
Op 6 november staat het Nationaal 

Schoolontbijt gepland. Het kan zijn dat 

dit door de staking verschuift naar 

donderdag 7 november. Zouden alle 

leerlingen voor dit ontbijt een bord, 

beker en bestek mee naar school 

kunnen nemen? 

 

Schoolfruit 
Goed nieuws! Wij zijn ingeloot voor het 

EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 

2019-2020. Wij krijgen dan 20 weken 

lang gratis fruit en groente geleverd om 

uit te delen aan alle leerlingen. Dit 

start vanaf week 46 (12 t/m 16 

november) en duurt tot week 16 (15 t/m 

19 april). In week 44 ontvangen wij 

meer informatie hierover en dan zal ook 

bekend zijn op welke dagen het fruit 

uitgedeeld gaat worden. Wij houden u 

op de hoogte.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thematisch werken 
Het eerste thema: Kinderboekenweek Reis je 

mee! (Voertuigen) zit er weer op. De leerlingen 

hebben de afgelopen weken gewerkt over dit 

thema. Na de herfstvakantie gaan we beginnen 

aan het tweede thema van dit schooljaar: 

Feesten. 

 
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. 

 

Klassenshow 
Op 17 en 18 oktober hebben we de eerste 

klassenshows van dit schooljaar gehouden. 

Deze waren in het speellokaal op school en 

stonden in het teken van de Kinderboekenweek 

en Feesten. Veel ouders/verzorgers en 

grootouders hebben genoten van de optredens 

van de (klein) kinderen. We kunnen dan ook 

terugkijken op twee gezellige dagen.  
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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.nl4  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorschool De Bascule 

Deze week is het alweer de laatste week van het 

thema verkeer. We herhalen wat we geleerd 

hebben. Ook komen we allemaal op de schoolfoto! 

We zijn erg benieuwd naar het resultaat. 

We genieten van het mooie weer en vinden buiten 

allemaal dingen die te maken hebben met de herfst. 

De blaadjes, eikels en kastanjes staan mooi op onze 

herfsttafel. Na de vakantie gaan we verder met het 

thema ‘reuzen en kabouters’.  

Wij wensen iedereen een fijne 

herfstvakantie!  

 

                                       
 

                                       

BSO Zus & Zo 

Op de BSO zijn we van de week begonnen met het 

nieuwe thema muziek. Tijdens het knutselen konden 

de kinderen hun eigen samba-buisje gaan maken. 

Daarnaast mochten de kinderen ook een muzieknoot 

gaan verven en versieren. Van de week hebben de 

kinderen zowel buiten als binnen gespeeld. Door het 

natte weer waren we meer binnen dan buiten. In het 

lokaal van juf Nicky konden de kinderen een film 

kijken!  

 

Ondanks het natte weer buiten hebben de kinderen 

zich prima vermaakt binnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Groeten team Zus & Zo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 31 oktober 

Van harte gefeliciteerd! 

 
18 okt. Nick Sterken           2a  

18 okt. Senn Wemmenhove 3b/4b 

18 okt. Liva Huizenga   8a 

20 okt. Koen Nijland   4a 

21 okt. Roan Nijenbanning 2b 

21 okt. Niek Stuiver  5a 

22 okt. Mick Twilhaar  6b 

22 okt. Louise de Vries  6b 

24 okt. Mare Karstenberg 5a 

25 okt. Anouk Sieben        3b/4b 

27 okt. Demi Hobers  6b 

28 okt. Cassidy de Vries 2b 

29 okt. Lotte Bijen  8b 

31 okt. Damian Meijer  2b 

    

 

 

 
 

 

 

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 oktober, 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 ’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. 

 

 
 

Luizen hercontrole 

In één groep is deze week een luizen hercontrole geweest. 

Er zijn nog neten aangetroffen. De ouders/verzorgers zijn hiervan via de 

mail op de hoogte gebracht.  

Over 14 dagen is er een nieuwe hercontrole in die groep. 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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
http://nl-nl.facebook.com/pages/DeBascule/595160937166818
http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/


 

 

  

 
 

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. 

  
 

 

BSO DUIMELOT-KONN 

Volgende week is het herfstvakantie. We gaan mooie vogelhuisjes maken. 

Ook maken we egeltjes en gaan we een heksenexamen doen en gaan we kijken wie een echte heks is. 

Ook zullen we spinnenwebben gaan maken, broodjes bakken en veel andere leuke dingen. 

Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie toe! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:or@obs-bascule.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kaartje2go.nl%2Fliefde-kaarten%2Fliefde-egeltjes-tj%2Fimg%2Fliefde-egeltjes-tj.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kaartje2go.nl%2Fliefde-kaarten%2Fkaart%2Fliefde-egeltjes-tj&docid=VcH6ePPbr_LykM&tbnid=qRaRd6W4FfeJLM%3A&vet=12ahUKEwjkrMnglKPlAhVDzqQKHZmfCXU4ZBAzKAIwAnoECAEQAw..i&w=840&h=596&bih=677&biw=1438&q=egeltjes&ved=2ahUKEwjkrMnglKPlAhVDzqQKHZmfCXU4ZBAzKAIwAnoECAEQAw&iact=mrc&uact=8
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