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Klassenshow 

Op 18 en 19 oktober hebben we de 

eerste klassenshows van dit 

schooljaar gehouden. Deze waren 

in het speellokaal op school en 

stonden in het teken van Feesten 

en de Kinderboekenweek. 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
20 oktober  Oud papier groepen 3 en 4 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

29 oktober  Start thema “feesten” 

29 oktober  Atelier Abel: Taarten van tante Ka  

(groepen 1/2a en 1/2b) 

 1 november  Atelier Abel: Taarten van tante Ka (groep 1) 

 6 november  Zakelijke ouderavond 

 7 november   Nationaal schoolontbijt 

8 november  Atelier Abel groepen 3a en 3b 

11 november  Sint Maarten 

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print 

 

Herfstvakantie 
Na een periode van zeven weken mogen we volgende week genieten van de 

herfstvakantie. We hopen dat het mooi weer blijft en dat de kinderen allemaal 

kunnen genieten van een fijne vakantie! Op maandag 29 oktober gaan we weer 

naar school. Een hele fijne herfstvakantie allemaal! 

  
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 352 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

19 oktober 2018 

Jaargang 16 nummer 7 

In dit nummer o.a.: 

Een AED voor jouw buurt 

In woonwijken zijn te weinig AED’s 

dag en nacht bereikbaar. Terwijl 

juist daar de meeste 

hartstilstanden zijn. En bij een 

hartstilstand is een AED van 

levensbelang. Gelukkig is er een 

oplossing!  

 

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


 

 

Basculenieuws 19 oktober 2018 

2 

  

EU FRUIT – IK EET HET BETER  

In het kader van ‘de Gezonde 

School’ hebben we ingeschreven op 

de actie van EU fruit. Afgelopen 

maandag kregen we bericht dat 

onze aanvraag wordt gehonoreerd. 

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. We verwachten dat de 

kinderen de overige twee dagen een 

gezonde hap van thuis meenemen. 

 

 

 

 

Een AED voor jouw buurt 
In woonwijken zijn te weinig AED’s dag en nacht 

bereikbaar. Terwijl juist daar de meeste 

hartstilstanden zijn. En bij een hartstilstand is een 

AED van levensbelang. Gelukkig is er een oplossing!  

We vinden het als school heel erg belangrijk dat er 

een AED in de buurt is. Op dit moment zijn er te 

weinig AED’s in de buurt. Gezien de omvang van de 

school, de hoeveelheid kinderen, medewerkers, 

ouders, grootouders en omwonenden is het 

belangrijk dat we een AED in de buurt hebben.  

We zijn daarom onze eigen actie gestart.  

U kunt onze actie vinden op BuurtAED van de 

Hartstichting. www.buurtaed.nl 

Onze actie is te vinden onder Sportlaan. 

U kunt hier meer informatie vinden en eventueel 

een donatie doen. Deze donatie kan anoniem zijn.  

We danken u alvast hartelijk en we weten zeker 

dat we samen het bedrag zo bij elkaar hebben. Op 

dit moment hebben we al 39% van het bedrag 

binnen. Het doel is €2695,00 

 

Doet u mee voor een veiliger buurt?  

Alvast bedankt. 

 
 

 

 

 

 

 

Ouderavond Mijn Kind Online 
12 november van 19.30-21.00 uur op school! 

Youtube, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, 

Instagram, Snapchat, games… Ze zijn niet meer weg 

te denken uit onze maatschappij. Er zitten veel 

voordelen aan het gebruik van social media en 

gamen. Maar het brengt ook risico’s met zich mee. 

Ouders staan voor nieuwe opvoeduitdagingen.  

Heeft u als ouder zicht op de digitale leefwereld 

van uw kind? En hoe praat u hier samen over? Heeft 

u soms het gevoel dat uw kind teveel in beslag 

genomen wordt door zijn smartphone of computer? 

Als ouder kunt u bijdragen aan verantwoord 

mediagebruik van uw kind. Tijdens de ouderavond 

nemen deskundigen van Halt en VNN u mee in de 

(digitale) belevingswereld van kinderen en krijgt u 

tips om het risico op onveilig en overmatig 

mediagebruik en gamen te verkleinen. Ook kunt u 

ervaringen uitwisselen met andere ouders. Hoe 

ervaren zij het mediagebruik van hun kind? Hoe 

praten ze hier samen over? Wat voor regels stel je? 

Ook Sedna en de GGD zullen aanwezig zijn.  

Aanmelden  

Nieuwsgierig naar deze avond? Kom langs! 

Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk  07 

november, via M. Berends IB@obs-bascule.nl  

 

http://www.buurtaed.nl/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xS1XLJlj&id=D85E3FBEC7C5FDD4538FFF54B3E7F888C7A34804&thid=OIP.xS1XLJljGZ0T5Yg_-TKb_wHaEK&mediaurl=https://www.hartstichting.nl/getmedia/47f1757d-92ca-4f54-ae84-5c2be8f1991e/hartslag-hartje-hartstichting-1.jpg?width%3d500%26height%3d281%26ext%3d.jpg&exph=281&expw=500&q=hartstichting&simid=608033682314431332&selectedIndex=11
mailto:IB@obs-bascule.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 de Bascule 
Afgelopen week hebben we gewerkt aan de laatste week van 

Boekenpret. In de groepen hebben we een aantal keer de boeken “De 

grote rode bus” en “Dotties eieren” voorgelezen. Alle kinderen 

hadden ook één van deze twee boeken mee naar huis gekregen om 

samen te lezen. Van behulp van onze thematafels hebben wij het 

verhaal in grote lijnen uitgespeeld.   

De kinderen wisten op een gegeven moment precies hoe het verhaal 

ging en speelden het verhaal na bij de thematafel. Dit was erg leuk 

om te zien.  

Volgende week starten wij met het thema "Reuzen en kabouters.”   

  

 
  

BSO Zus & Zo 

Deze week zijn wij begonnen met het opzetten van een kinderraad op 

de BSO. Een aantal kinderen hebben samen met een pedagogisch 

medewerker om de tafel gezeten en ideeën uitgewisseld.   

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren meedenken, hun mening 

durven geven, beslissingen durven nemen en weten dat zij  

gehoord worden door de pedagogisch medewerkers. Doordat wij 

kinderen hierin betrekken kunnen we er samen voor zorgen om een 

leuke BSO te realiseren.   

Op de BSO hebben we afgelopen week genoten van het mooie weer. 

Samen met de kinderen hebben we een wandeling gemaakt en gingen 

we op zoek naar kastanjes en eikels. Buiten hebben de kinderen 

lekker in de zandbak gespeeld. Bij de tafeltennistafel hebben we het 

spel “rond de tafel gedaan.” De kinderen waren erg fanatiek en 

daardoor werd het een leuk spel. Op vrijdag hebben de kinderen hun 

eigen creativiteit laten zien door een mooi kunstwerk te maken met 

verf.   

Groeten team Zus & Zo 

 

 
PROJECT ‘FEESTEN’ 

Na de herfstvakantie starten we met ons eerste project van dit schooljaar. 

Alle drie de scholen van ons cluster hebben dit voorbereid onder leiding van 

een paar medewerkers van Cedin. De leerkrachten hebben een aantal 

studiebijeenkomsten gevolgd in het kader van thematisch werken en mogen 

het nu in de praktijk brengen. Het project zal tot de kerstvakantie duren.  

We houden u natuurlijk op de hoogte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 18 oktober 

 

Van harte gefeliciteerd! 
 

20 okt.   Koen Nijland  3b 

21 okt.   Niek Stuiver  4a 

22 okt.   Mick Twilhaar  5b 

22 okt.   Louise de Vries 5b 

22 okt.   Sebastiaan Winter 8a 

24 okt.   Mare Karstenberg 4a 

25 okt.   Anouk Sieben  3a 

27 okt.   Demi Hobers  5b 

29 okt.   Lotte Bijen  7a 

30 okt.   Amy Kamping  8b 

31 okt.   Damian Meijer 1/2a 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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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! 

 

 

 

 

Oud papier 
Morgen, zaterdag 20 oktober, wordt er weer oud papier gehaald. 

De ouders/verzorgers van groep 3 en 4 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. 

 

 

 

Waterdrinkdag 

Vanaf dit schooljaar gaan we proberen om het certificaat voeding te 

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

“Waterdrinkdag” in. 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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Schoolfoto’s bestellen 

Via de ontvangen inlogkaart kunt u 

op internet de foto’s bestellen tot 

3 november via de site van Foto 

studio Kristel : 

www.fotostudiokristel.nl 

 

 

 
 

 

 

Fietsenherkeuring 

In het kader van ons streven een 

verkeersveilige school te zijn, 

hebben we op dinsdag 16 oktober 

een fietsenherkeuring gedaan. 

Hierbij zijn er van de 28 

dagfietsen (verlichting) en 18 

afgekeurde fietsen, 19 fietsen 

goed gekeurd.  

De meeste gebreken zijn vaak 

eenvoudig en goedkoop te 

repareren. Het is een kleine 

moeite, maar het kan de 

verkeersveiligheid van uw kind 

enorm vergroten!  

De verkeerscommissie 

 
 

http://www.obs-bascule.nl/
mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
http://www.fotostudiokristel.nl/
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Kascommissie 

Voor het nieuwe schooljaar is de O.R. op zoek naar nieuwe leden voor de kascommissie. De 

kascommissie bestaat uit 2 leden en wordt eens per half jaar door de penningmeester uitgenodigd 

voor de controle van de boekhouding van de O.R.. Verder controleert de kascommissie voor de 

algemene ledenvergadering de boekhouding in zijn geheel en wordt deze gepresenteerd tijdens de 

zakelijke ouderavond. Hiervoor kunt u zich aanmelden via or@obs-bascule.nl 

 

 

Stemming O.R. leden op de algemene ledenvergadering 

Er zijn meerdere nieuwe aanmeldingen voor de O.R., gezien dat het wenselijk is dat het bestuur uit 7 

leden bestaat vindt er op de algemene ledenvergadering een stemming plaats. 

Er kan gestemd worden op de 3 leden die herkiesbaar zijn en op de 3 nieuwe leden. Dit zijn: 

Alma Brinkman, moeder Naomi (groep 8a) en Duncan (groep 5a) 

Wilbert van Leeuwen, vader van Jorn (groep 7b) 

Elles Slaghuis, moeder van Lotte (groep 8b) en Koen (groep 6a) 

Claudia de Vries, moeder van Robin (groep 1/2b) 

Jeroen van Essen, vader van Stan (groep 1a) 

Paulien Feijen, moeder van Sophie ( groep 1a) 

 

Het resultaat van de stemming wordt tijdens de algemene ledenvergadering bekend gemaakt. 

 

 

 

Klassenshow 

Op 18 en 19 oktober hebben we de eerste klassenshows van dit schooljaar gehouden. Deze waren in 

het speellokaal op school en stonden in het teken van Feesten en de Kinderboekenweek. Veel 

ouders/verzorgers en grootouders hebben genoten van de optredens van de (klein) kinderen. We 

kunnen dan ook terugkijken op twee gezellige ochtenden. 

 

 
 

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 

 

 
 

 

mailto:or@obs-bascule.nl
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Een samengesteld gezin: leuk of lastig?  
Je wordt verliefd op iemand die al kinderen heeft of jij hebt zelf al kinderen en ontmoet een nieuwe 

liefde... Met elkaar een nieuw gezin vormen, een samengesteld gezin. Gezellig en leuk maar het kan ook 

situaties met zich meebrengen waar je niet altijd goed mee om weet te gaan en die lastig kunnen zijn.  
Op deze thema-avond willen we graag informatie geven, tips met elkaar delen en samen in gesprek 

gaan. Wat is handig om te doen en wat kun je beter laten in sommige situaties.  
  
Plaats: Bibliotheek Nieuw Amsterdam  
Datum en tijd: woensdag 14 november van 19.30 - 21.00 uur.  
Kosten: gratis    
Opgave (verplicht i.v.m. de beschikbare ruimte) : vóór 10 november.  
Info@bibliotheeknieuwamsterdam.nl / tel.0591-552044  of in de bibliotheek  
  
Deze thema-avond wordt gezamenlijk georganiseerd door Sedna-gebiedsteam De Velden, GGD,   
Kindcentrum Duimelot en Zus & Zo en bibliotheek Nieuw Amsterdam.  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Info@bibliotheeknieuwamsterdam.nl
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Kindercolleges Bibliotheek Emmen 

Ben jij nieuwsgierig? Dan organiseert Bibliotheek Emmen op zaterdagmiddag speciaal voor jou een 

viertal kindercolleges. Leuk, leerzaam en ook gezellig om met een groepje kinderen meer te weten te 

komen over een onderwerp. Zo gaan we het hebben over geheime boodschappen in de kunst, alles over 

gele cola en spruitjesijs in een college over smaak, alles over de afstanden in het heelal en komt er 

een fysiotherapeut vertellen over spieren en sporten. Schrijf de data van de kindercolleges alvast in 

je agenda; 27 oktober, 24 november, 16 februari, 23 maart. We starten om 14:00.  

Zaterdag 27 oktober: ‘Boodschappen halen bij de kunstschilder’ door Pieter Immenga. 

Is kunst saai? Helemaal niet! Beroemde kunstenaars zoals Michelangelo of Leonardo Da Vinci 

verstopten allerlei geheimzinnige boodschappen in hun werk. Voor wie goed kijkt, gaat een wereld 

open! 

Zaterdag 24 november: ‘Proef jij wat ik proef?’ Kindercollege over smaak, met kok Rob 

Hoe komt het dat wij zoet een lekkere smaak vinden? 

Is spruitjesijs lekker? 

Waarom vinden we gele cola vies? 

Alles over smaak en wat je nog niet wist! 

16 februari: ‘Afstanden in het heelal’ Kindercollege over het heelal met sterrenkundige Andre 

Offringa van het Planetron in Dwingeloo 

Kan je wonen op Mars? 

Hoe ver is het vliegen naar de maan? 

Wat is lichtsnelheid en wat zijn lichtjaren? 

Alles over de afstanden in het heelal kom je te weten tijdens dit kindercollege.  

Zaterdag 23 maart: ‘Spieren in beweging’ van fysiotherapeut Berry Lampe 

Heb jij evenveel spieren als Robin van Persie of Epke Zonderland? 

Weet jij waar spieren uit bestaan en hoeveel spieren je hebt? 

Tijdens dit kindercollege verteld een fysiotherapeut alles over spieren en sporten.  

Algemene informatie voor alle kindercolleges 

Tijd: 14:00-15:30 

Leeftijd: 8-12 jaar 

Toegang: 1 euro 

Wil je verzekerd zijn van een plaats, reserveer dan je kaarten op www.bibliotheekemmen.nl  

Locatie: Bibliotheek Emmen (20 a 25 kinderen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotheekemmen.nl/
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