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Prugelpraot?! Wat is dat? Een 

moment voor jullie, als 

(aanstaande) (groot)ouders en 

jullie baby’s, kinderen, jongeren om 

gezellig met elkaar in contact te 

komen. 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
24 december Kerstvakantie t/m 4 januari 2019 

7 januari Eerste schooldag 2019. Nieuwjaarsborrel 

7 januari OR vergadering 

8 januari Luizencontrole 

14 januari Cito toetsweken tot 2 februari 

19 januari Oud papier halen groepen 1 en 2 

23 januari Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij! 

24 januari Nationaal Voorleesontbijt/start 

voorleesdagen 

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 er geen nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. 

Er gaan nu 353 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 december 2018 

Jaargang 16 nummer 14 

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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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 

De fruitlevering van week 2 is op dit moment nog 

niet bekend. Het is dus een verrassing welke 

groeten en/of fruit er voor die week geleverd gaan 

worden. 

 

 
 

 

 

 

Kerstvakantie 

Vandaag begint de kerstvakantie. 

Na een periode van hard werken, voor zowel de 

leerlingen als het personeel, gaan we genieten van 

de vakantie.  

We hopen elkaar op maandag 7 januari 2019 

weer terug te zien.  

We gaan die ochtend samen met de kinderen 

proosten op het nieuwe jaar. 
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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  

Woensdag stond in het teken van het kerstdiner. Overdag zijn we 

met de kinderen bij de kerststal wezen kijken die op het schoolplein 

stond. Om kwart voor zes mochten de kinderen op school komen voor 

het kerstdiner. Wat was het mooi om te zien dat iedereen zijn best 

had gedaan op het eten. Daarnaast zag iedereen er prachtig 

uit! De kinderen mochten een plekje aan tafel kiezen en eten pakken 

van het lopend buffet. Wat vonden ze dit leuk om te doen.  

Wij hebben genoten! 

Ouders, wij willen jullie bedanken voor jullie hulp. 

 

BSO Zus & Zo 

Wat hebben we de afgelopen weken hard gewerkt aan 

de voorbereidingen voor de kerstmarkt. Afgelopen dinsdag was het 

dan eindelijk zover. Omdat het mooi weer was werd de kerstmarkt 

buiten gehouden. In de verte kon je de kerstmuziek al horen. Bij 

verschillende kraampjes kon je zelfgemaakte dingen kopen zoals; 

kerstbakjes, kandelaars, kersthangers en kerstkaarten. 

Er waren kniepertjes gebakken en er werden 

broodjes knakworst verkocht. 

Het was een erg gezellige avond! 

Ouders en kinderen dank jullie wel voor de hulp! 

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen! 

 
Groeten team Zus & Zo 

 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 10 januari 

Van harte gefeliciteerd! 
 
21 dec. Kaylan Rolleman  3a 

21 dec. Fleur Assen  4b 

21 dec. Iris Hulsink  7a 

23 dec. Milan Sterken  4a 

23 dec. Roan Veenstra  8a 

24 dec. Lotte Brinks  1/2a 

28 dec. Jort Hatzmann  5b 

28 dec. Lieke Balster  8a 

29 dec. Lian Oldengarm  3b 

29 dec. Bradley Bonnet  8a 

30 dec. Fien Postma  1/2a 

30 dec. Lynn Bekman  6a 

31 dec. Moises de O.N. Pinheiro  5a 

2 jan. Carlijn de Vries  1/2a 

2 jan. Carlijn Blok  3b 

2 jan. Jos Bekman  4a 

3 jan. Jade Coljé   5a 

3 jan. Ashley Nijs  6a 

5 jan. Derk v/d Steeg  6a 

6 jan. Rutger de Wolde  4a 

7 jan. Mandy Brinks  4a 

7 jan. Marilijn Smit  5a 

8 jan. Daniël Oving  7b 

9 jan. Finn Welink  5b 

10 jan. Esmée Bos  4a 

10 jan. Syria Brinks  8a 

 

 
 

 

 

 
 

 

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 15 december is er weer oud papier opgehaald.  

De ouders/verzorgers van groep 7 en 8 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 

19 januari. De ouders/verzorgers van groep 1 en 2 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. 

 

 

 

 

 

 

Een boom van ons allemaal 

Net als voorgaande jaren vult de enorme kerstboom de entree van 

onze school. Ook dit jaar is de boom gevuld met prachtig 

gedecoreerde ballen met lieve, grappige en ontroerende wensen. 

Zoveel verschillen en toch een geheel. 

Het is opnieuw een boom geworden van ons allemaal! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

 

Hulp gevraagd 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 

 

 

 

 

 

http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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Kerstviering 2018 

Woensdag 19 december was het dan zover, het kerstdiner. 

Alle kinderen hadden in de klas allerlei gerechten uitgekozen om te eten en deze op een kerstboom 

geschreven. Alle ouders konden hier een gerecht uitzoeken om klaar te maken. 

De kinderen en leerkrachten zagen er allemaal prachtig uit. Dit jaar stond er net als vorig jaar een 

kerststal op het plein, de kerstmuziek stond aan en was het plein erg mooi verlicht. Er 

kwamen heerlijke gerechten, leuk versierd fruit, lekkere toetjes in de klassen te staan 

en het diner kon beginnen. De groepen 8 hebben gegeten in het speellokaal, deze was 

omgetoverd naar restaurant La Basculé. Er zijn verschillende gerechten gemaakt en 

gehaald. Een aantal ouders zaten deze avond in de bediening en de leerlingen konden hun 

eten bestellen. 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 in de klassen 

helpen. Bedankt! Zonder jullie hulp was het zeker niet gelukt om er zo’n gezellige avond van te maken 

voor de kinderen en leraren. 

Iedereen een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar! 

Tot in 2019! 

De ouderraad 

 

 

 

 

 

 

Prugelpraot      
 

Prugelpraot?! Wat is dat? Een moment voor jullie, als (aanstaande) (groot)ouders en jullie baby’s, 

kinderen, jongeren om gezellig met elkaar in contact te komen. Een enthousiaste en energieke groep 

van bewoners en partijen zijn hier te vinden om samen in gesprek te gaan, te spelen, te ontdekken. Dit 

zijn partijen zoals het consultatiebureau, de verloskundige, de Bibliotheek, fysiotherapeut, 

kinderdagverblijven, buurtsportcoaches, Home Start, Sedna, logopedie, organisaties die gezinnen 

ondersteunen, en zo nog veel meer. Denk aan verschillende activiteiten en thema’s, zoals peutergym, 

een hartjesspreekuur, voorlezen met je kind, knutselen, beweegactiviteiten, een gesprek over de 

mooie kanten en de uitdagingen van opvoeden, en ga zo maar door.  

 

Op vrijdag 25 januari van 09.30 tot 11.00 uur is het eerste Prugelpraot moment, waarna het 

maandelijks terug zal keren. Jullie zijn van harte welkom in ’t Aole Gemientehoes te Schoonebeek. 

Aanmelden? Vragen? Leuke ideeën? Kijk op de Facebookpagina van Prugelpraot en neem vooral contact 

op! We zien jullie graag tegemoet!  
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