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Belangrijke data
21 december
Oud papier halen groepen 5 en 6
23 december
Kerstvakantie t/m vrijdag 3 januari 2020
6 januari
Eerste schooldag 2020. Nieuwjaarsborrel.
6 januari
OR-vergadering
13 januari
Start CITO toets weken t/m 31 januari
18 januari
Oud papier halen groepen 7 en 8
21 januari
Schoonmaakavond
28 januari
MR-vergadering
3 februari
OR-vergadering
Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print

In dit nummer o.a.:

Spreekuur

EU FRUIT – IK EET HET BETER
In het kader van ‘de Gezonde School’
hebben we ingeschreven op het EUSchoolfruitprogramma. Dat houdt in
dat we van 12 november 2019 t/m 19
april 2020 (voor een periode van 20
weken) iedere week drie keer per week
vers fruit en/of groente aangeboden
krijgen.
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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.
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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
Isa de Vries is deze week bij ons op school gekomen in groep 1a.
Wij wensen Isa een hele fijne tijd toe bij ons op school.
Er gaan nu 345 lln. naar o.b.s. De Bascule.
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Een boom van ons allemaal
Net als voorgaande jaren vulde
de enorme kerstboom de
entree van onze school. Ook dit
jaar was de boom gevuld met
prachtig gedecoreerde ballen
met lieve, grappige en
ontroerende wensen van de
leerlingen. Zoveel verschillen
en toch een geheel.
Het was opnieuw een boom
geworden van ons allemaal!

EU FRUIT – IK EET HET BETER
In het kader van ‘de Gezonde School’ hebben
we ingeschreven op het EUSchoolfruitprogramma. Dat houdt in dat we
van 12 november 2019 t/m 19 april 2020
(voor een periode van 20 weken) iedere week
drie keer per week vers fruit en/of groente
aangeboden krijgen. We zullen dit tijdens
de ochtendpauze aan alle leerlingen
aanbieden op de dinsdag, woensdag en
donderdag. We verwachten ook dat de
kinderen de overige twee dagen iets gezonds
voor de ochtendpauze 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
De fruitlevering voor week 2 van 2020 is
op dit moment nog niet bekend. Het is
dus een verrassing welk fruit en/of
groente er geleverd gaat worden na de
vakantie.
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Bedankt allemaal!!!
We willen de leden van de ouderraad
hartelijk bedanken voor hun
inspanningen het afgelopen jaar.
Tevens verzorgen zij ook de
“nieuwjaarsborrel” voor de leerlingen op
de eerste maandag in het nieuwe jaar.
Dit kan allemaal geregeld worden dankzij
de hulp die we van de vele ouders
krijgen. Natuurlijk willen wij ook alle
ouders, die zich op welke manier dan ook
inzetten voor onze school, heel hartelijk
bedanken. Zonder jullie hulp zouden
verschillende activiteiten niet mogelijk
zijn. Hartelijk Bedankt allemaal!!!
Kerstvakantie
Vandaag begint de kerstvakantie.
Na een periode van hard werken, gaan
we genieten van de vakantie.
We hopen elkaar op maandag 6 januari
2020 weer terug te zien.
We gaan die ochtend samen met de
kinderen proosten op het nieuwe jaar.
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Basculenieuws
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

Jarigen t/m 9 januari
Van harte gefeliciteerd!
20 dec. Lian Scholtens
3a
20 dec. Bradley Verbeek
3a
21 dec. Kaylan Rolleman
3b/4b
21 dec. Fleur Assen
5b
21 dec. Iris Hulsink
8b
23 dec. Milan Sterken
4a
24 dec. Lotte Brinks
3b/4b
28 dec. Jort Hatzmann
6b
29 dec. Lian Oldengarm
3b/4b
30 dec. Fien Postma
2b
30 dec. Lynn Bekman
7b
31 dec. Moises de O.N. Pinheiro 6a
2 jan. Carlijn Blok
3b/4b
2 jan. Carlijn de Vries
3b/4b
2 jan. Jos Bekman
5a
3 jan. Jade Coljé
6a
3 jan. Ashley Nijs
7a
5 jan. Derk v/d Steeg
7a
6 jan. Rutger de Wolde
5a
7 jan. Mandy Brinks
5a
7 jan. Marilijn Smit
6a
8 jan. Fatima Mohsen
1b
8 jan. Daniël Oving
8a
9 jan. Finn Welink
6b

20 december 2019
Voorschool De Bascule
We zijn druk bezig rondom kerst. We prikken en
plakken een mooie lantaarn en kleuren een placemat.
Beide kunnen we gebruiken tijdens ons kerstdiner
woensdag. Ook oefenen we met tellen en
de kleuren, dit doen we aan de hand van
kerstballen en kaarsjes. We luisteren
naar gezellige kerstmuziek en natuurlijk
wordt er ook gewoon heerlijk gespeeld.
Wij wensen iedereen alvast een fijne
kerstvakantie!

BSO Zus & Zo
De kinderen zijn de afgelopen weken druk bezig
geweest voor de kerstmarkt. Op de BSO hebben de
kinderen zelf kerst/winterartikelen geknutseld. Zo
hebben de kinderen onder andere een kerstster,
sneeuwpop of vogelhuisje gemaakt.
De kerstmarkt was afgelopen woensdag en wat was
het super druk en gezellig!
Op de kerstmarkt konden ouders de geknutselde
kerst/winterartikelen kopen van hun eigen kind.
Daarnaast waren er allemaal lekkernijen te koop,
waaronder zelf gebakken kniepertjes en een
broodje knakworst. Het was om te smullen, mmm!!!
De opbrengst van de kerstmarkt wordt deze week
geïnventariseerd. In het nieuwe jaar is het de
bedoeling dat de kinderen van de BSO samen met
de BSO leiding gaan bedenken wat er wordt gedaan
met de opbrengst. Bijvoorbeeld nieuwe
spullen/speelgoed voor op de BSO.
Voor nu wensen wij iedereen alvast een fijne
kerstvakantie en een heel gelukkig en gezond
nieuwjaar!

Groeten team Zus & Zo
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Oud papier
Morgen, zaterdag 21 december, wordt er weer oud papier opgehaald.
De ouders/verzorgers van groep 5 en 6 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.

Schoonmaakavond
Op dinsdag 21 januari staat er een schoonmaakavond gepland. Houdt u deze datum alvast vrij?
Vele handen maken licht werk, en het zou erg fijn zijn als u ons deze avond komt helpen, zodat de
lokalen er weer schoon en fris uitzien. U kunt zich hiervoor wel alvast opgeven bij de leerkracht van
uw kind. Meer informatie en ook de tijden volgen begin januari.

Kort nieuws
Luizencontrole
In de week van 6 t/m 10 januari worden alle groepen weer gecontroleerd.

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
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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.obsbascule.nl Zo blijft u op de hoogte.

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.

Kerstviering 2019
Woensdag 18 december was het kerstdiner op school.
Alle kinderen hadden in de klas samen gerechten uitgekozen om te eten en deze op een papieren bal
geschreven. Deze papieren ballen hingen aan een kerstboom bij de deur van alle groepen. Alle
ouders/verzorgers konden hier een “bal” met een gerecht uitzoeken om klaar te maken. Iedereen zag
er prachtig uit. Dit jaar stond er ook net als vorig jaar weer een kerststal op het plein, de
kerstmuziek stond aan en het plein was weer erg mooi en sfeervol verlicht. Er kwamen heerlijke
gerechten, leuk versierd fruit en lekkere toetjes in de klassen te staan en het diner kon beginnen.
Alle kinderen hebben genoten van de gezelligheid in de klas en het lekkere eten.
We willen bij deze iedereen bedanken voor alle hulp, zowel voor het eten maken als de hulp in de
groepen. Bedankt! Zonder jullie hulp was het zeker niet gelukt om er zo’n gezellige en geslaagde
avond van te maken voor de kinderen en het team.
Iedereen een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!
Tot in 2020!
De ouderraad
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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 dinsdag
14 januari aanstaande nemen deskundigen van VNN en Bureau Halt u mee in de (digitale)
belevingswereld van kinderen en krijgt u tips om het risico op 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?
Aanmelden
Nieuwsgierig naar deze avond? Kom langs!
Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 8 januari 2020, via emailadres:
ib@obs-bascule.nl
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Giardiasis (Giardia Lamblia)
Wij ontvingen een melding van een leerling die besmet is met Giardia lamblia (Giardiasis) daarom willen wij de
volgende informatie met u delen:

Wat is giardiasis?
Giardiasis is een ontsteking in de darm die besmettelijk is. Mensen krijgen het door een parasiet. Het kan
voorkomen bij mensen en (huis)dieren. Giardiasis komt in Nederland regelmatig voor.

Wat zijn de klachten bij giardiasis?
Niet iedereen die giardiasis heeft, wordt ziek. Vaak zijn er geen klachten.
Klachten kunnen zijn:
 diarree,
 buikkrampen,
 opgeblazen buik,
 misselijk,
 winderig,
 vettige, stinkende ontlasting.
Een periode met diarreeklachten kan afwisselen met een periode zonder klachten.
Bij jonge kinderen kan giardiasis zorgen voor gewichtsverlies en groeiachterstand
De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 2 weken.

Hoe kun je giardiasis krijgen?
Je kunt giardiasis krijgen door:
 het drinken van water waar de parasiet in zit,
 zwemmen in water waar de parasiet in zit,
 het aanraken van dieren die de parasiet bij zich dragen. Honden, kalveren, bevers en muizen kunnen met
de parasiet besmet raken,
 besmetting via (de handen van) iemand die giardiasis heeft.
De parasiet zit in de ontlasting van iemand die de parasiet bij zich draagt. Ook als diegene niet ziek is, kan hij
wel besmettelijk zijn. Iemand is besmettelijk zolang de parasiet in de darm voorkomt.
Iemand die giardiasis heeft, kan anderen besmetten via de handen. Na bezoek aan het toilet kan de parasiet op
bijvoorbeeld de wc-bril, de spoelknop, de kraan of de deurklik zitten. Hierdoor kan de parasiet via de handen in
de mond terechtkomen. Via de handen kan de parasiet ook op speelgoed, bestek, servies en eten terechtkomen.
Giardiasis gaat meestal vanzelf over. Soms geeft een huisarts toch medicijnen. Soms lukt het niet om de
parasiet helemaal weg te krijgen. Na de behandeling kan opnieuw onderzocht worden of de parasiet nog in de
ontlasting zit.

Kan iemand met giardiasis naar een kindercentrum, school of werk?
Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar een kindercentrum of school. Giardiasis is al besmettelijk
voordat iemand klachten krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden.
Heeft je kind giardiasis? Vertel het dan wel aan de pedagogisch medewerker of de leerkracht. Zij kunnen in
overleg met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijke Gezondheidsdienst andere ouders
informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van giardiasis bij hun kind.
Een volwassene met giardiasis die zich goed voelt, kan gewoon werken. Werk je:
 in de zorg?
 met kleine kinderen?
 in de voedselbereiding, bijvoorbeeld restaurant of slagerij?
Dan moet je eerst overleggen met de werkgever voor je weer gaat werken.
Deze informatie is afkomstig van de site:
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-giardiasis
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BSO DUIMELOT-KONN

Iedereen een fijne kerstvakantie gewenst!
Team BSO Duimelot

8

