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Ouderavond Mijn Kind Online 

12 november van 19.30-21.00 

uur op school! Geef u voor 7 

november op via IB@obs-

bascule.nl 

 

 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
 

 6 november  Zakelijke ouderavond 

 7 november   Nationaal schoolontbijt 

8 november  Atelier Abel groepen 3a en 3b 

11 november  Sint Maarten 

12 november  Ouderavond Mijn Kind Online 

12 november  OR vergadering 

17 november  Oud papier groepen 5 en 6 

17 november  Aankomst Sinterklaas in Nederland 

20 november  MR vergadering 

26 november  Contactavond 

27 november  Contactavond 

29 november  GMR 

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 Roan Nijenbanning, Cassidy de Vries en Lian Scholtens bij ons 

op school gekomen, Roan en Cassidy in groep 1a en Lian in groep 3b. 

Wij wensen alle drie de leerlingen een hele fijn tijd bij ons op school toe! 

Er gaan nu 355 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 november 2018 

Jaargang 16 nummer 8 

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/
mailto:IB@obs-bascule.nl
mailto:IB@obs-bascule.nl
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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. 

 

 

 

 

Project ‘Feesten’  
Afgelopen maandag zijn we in het kader van 

thematisch werken gestart met ons project 

‘Feesten’. Tot de kerstvakantie zullen alle groepen 

in ieder geval twee middagen per week tijd 

besteden aan dit thema. De leerkrachten hebben in 

aanloop naar dit project drie studiemiddagen gehad 

en kunnen zich nu in de praktijk uitleven. We 

wensen de kinderen en leerkrachten veel plezier en 

heel veel opbrengsten! 

 

 
 

Nationaal Schoolontbijt 
Volgende week woensdag nemen we deel aan het 

Nationaal Schoolontbijt. Dat betekent dat de 

kinderen thuis niet hoeven te ontbijten, daar wordt 

namelijk voor gezorgd! Als extra bijlage bij deze 

nieuwsbrief ontvangt u een ouderbrief voor het 

Nationaal Schoolontbijt. Daarin leest u alle 

informatie met betrekking tot het ontbijt.  

Als uw kind bepaalde etenswaren niet mag 

gebruiken, geeft u dat dan even door aan de 

leerkracht zodat we samen naar een oplossing 

kunnen zoeken. 

 

 

 

 

 

Stand van zaken 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 69% van het bedrag 

binnen. Het doel is €2695,00 Doet u ook mee 

voor een veiliger buurt? Alvast bedankt 

 

.  

 

http://www.buurtaed.nl/


23 

 

Basculenieuws 2 november 2018 

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 
We zijn gestart met het thema “Reuzen en kabouters.” Samen lezen 

en kijken we naar de platen van het boek kabouter Bim. Kabouter Bim 

beleefd samen met de reus allemaal avonturen.   

Tijdens de kringactiviteit lopen wij op onze tenen en met onze armen 

in de lucht. Nu zijn we net zo groot als de reus. Als we bukken zijn we 

net zo klein als kabouter Bim.   

Daarnaast zijn wij druk aan het plakken, verven en prikken voor onze 

lampions. Wat worden ze prachtig!   

  

 

  

BSO Zus & Zo 

Wat hebben we een leuke vakantieweek gehad op de BSO. We hebben 

verschillende dingen geknutseld, we zijn naar het speelbos in Angelslo 

geweest. De kinderen konden op boomstammen klimmen, over touwen 

lopen en we hebben bladeren gezocht.   

Op woensdag stond de filmmiddag/avond op de planning. 's Middags 

konden de kinderen genieten van de film “Casper en Emma” en 's 

avonds keken de kinderen naar Mees Kees op kamp. Het was een erg 

gezellige dag met veel gezelligheid, drinken en popcorn.   

Ook zijn we naar de Hippo fundagen in het Hampshire hotel in Emmen 

geweest. Daar keken de kinderen hun ogen uit toen ze de vele 

springkussens zagen. Met aan het eind van de ochtend een 

stormbaanrace. Het was een erg gezellige week!   

 

Groeten team Zus & Zo 
 

 
Ouderbrief 

 De komende periode gaan we in de groepen 1 en 2 werken aan het 

thema Feesten. In een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u 

de ouderbrief van Schatkist over dit thema. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 8 november 

 

Van harte gefeliciteerd! 
 

3 nov. Tabe Coljé  7a 

4 nov. Djustin Louwes  1/2b 

6 nov. Stan Grooten  1/2a 

6 nov. Thomas Ritsema 4b 

6 nov. Mitchel Kamping 5a 

8 nov. Muntaha Sidhu  1a 

8 nov. Lisa van der Wal 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 oktober is er weer oud papier gehaald. 

De ouders/verzorgers van groep 3 en 4 waren deze keer aan de beurt om 

te komen helpen. We willen iedereen die heeft geholpen bedanken voor de 

hulp. Bedankt allemaal! 

 De volgende keer dat er oud papier opgehaald gaat worden is op zaterdag 

17 november. De ouders/verzorgers van groep 5 en 6 zijn dan aan de beurt 

om te komen helpen. Houdt u deze datum alvast vrij? 

Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers  

die bij Hubo staan. 

 

 
 

 

 

 

Luizencontrole; We hebben hulp nodig!!! 
We doen langs deze weg een oproep om te komen helpen met de 

luizencontrole op iedere maandag na een vakantie en tijdens een 

hercontrole. Bij te weinig hulp zijn we straks genoodzaakt om de 

luizencontrole te stoppen en dat is iets wat we absoluut niet willen. 

Het effect van deze controles is zo groot dat we de hoofdluis bijna niet 

meer zien. Er zijn altijd pieken in de hoeveelheid besmettingen in het jaar 

en die weten we door deze controles meteen aan te pakken. 

U krijgt instructie hoe de controle plaats vindt, bijvoorbeeld waar u op 

moet letten en er kijkt altijd een tweede persoon met u mee. 

U kunt zich opgeven bij; Elles Slaghuis 06-48318915. 

 

Dus aan alle ouders/verzorgers/oppas en/of grootouders de oproep om 

zich aan te melden bij de Luizenbrigade.  

Alvast heel hartelijk bedankt!!!! 

 

 

 
 

 

 

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! 

 

Regels van de maand 

De regels voor de maand november 

zijn: “Maak het goed na een 

ruzie” en 

“Houd rekening met elkaar, niet 

iedereen is gelijk” 

In de klassen zal deze maand extra 

aandacht besteed worden aan deze 

regels. 

 
 

Luizencontrole 

Tijdens de luizencontrole van de 

afgelopen week zijn er in drie 

groepen luizen/neten aangetroffen. 

De ouders/verzorgers van die 

groepen zijn via de mail op de 

hoogte gebracht. Op 12 november 

worden deze groepen opnieuw 

gecontroleerd. 

http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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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 7 november,  

via M. Berends IB@obs-bascule.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:IB@obs-bascule.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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SportDrenthe bestaat 50 jaar en viert feest! 

16 november 2018 |Apenkooi XXL Expo Assen 

Kom feesten, rennen, vliegen, duiken, klimmen, 

dansen, spelen, springen, vallen en weer opstaan! En 

doe wat jij wil.. 

Heb jij wel een aan freerunning gedaan? Slacklinen 

(koorddansen), Disk Golf of HipHop? Wil jij graag een 

keer een potje voetballen tegen de spelers van FC Emmen 

of gamen tegen Luuck Jans (eSporter van FC Emmen)? Of 

wil je liever de hele dag op een giga springkussen? Torens 

bouwen van mega lego of in de ballenbak? Het kan 

allemaal.. 

Vrijdag 16 november 2018 organiseert SportDrenthe het 

grootste gratis indoor sport en bewegen festival van 

Nederland. En iedereen is uitgenodigd! Kom ook en test je 

lenigheid, coördinatie, snelheid, uithoudingsvermogen en 

kracht in een jungle van spelletjes, sporten, videogames, 

springkussens en verrassende challenges. Probeer alles 

uit, verleg je grenzen en ontdek nieuwe sporten en 

spellen. Ren je rot en beweeg je suf! 

Kijk voor meer informatie op www.apenkooixxl.nl 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

 

http://www.apenkooixxl.nl/
mailto:Info@bibliotheeknieuwamsterdam.nl
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