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Schoolreisgelden 

Indien u nog niet heeft betaald 

wilt u dit dan doen? Op pagina vijf 

staan de bedragen per groep. 

 

 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
25 juni Schoolreis groep 1 en 2 

25 juni MR vergadering 

28 juni Rapport 2 

1 juli OR vergadering 

2 juli Contactavond facultatief 

3 juli  Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij 

5 juli Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij 

8 juli Musical 

10 juli Meesters en Juffendag/Jaarfeest 

11 juli Doorschuiven 

12 juli Uitglijden groepen 8 (rond 10.30 uur) 

12 juli Alle leerlingen om 12 uur vrij! 

 Zomervakantie maandag 15 juli t/m 23 augustus 

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 
Er zijn deze week geen nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. 

Er gaan 372 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

21 juni 2019 

Jaargang 16 nummer 33 

In dit nummer o.a.: 
 

 Schooljaar 2019-2020 

De laatste weken is er op school 

intensief gesproken over de 

groepsverdeling voor het volgende 

schooljaar. Op pagina twee leest u 

hier meer over. 

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


 

 

Basculenieuws 21 juni 2019 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2019-2020 

De laatste weken is er op school intensief gesproken 

over de groepsverdeling voor het volgende schooljaar. 

Het aantal groepen dat een school kan samenstellen is 

afhankelijk van het aantal formatieplaatsen 

(arbeidsplaatsen). Ieder schooljaar krijgt de school het 

formatiebudget gebaseerd op de prognose van het aantal 

leerlingen per 1 oktober.  Hierover wordt de 

medezeggenschapsraad (MR) door de directie 

geïnformeerd. De MR heeft adviesrecht. 

Doordat de krimp aanwezig is op alle scholen en ook bij 

ons op De Bascule is het leerlingenaantal gedaald ten 

opzichte van het vorige jaar. Dat maakt dat we minder 

formatie ontvangen. En doordat we minder 

formatieplaatsen hebben moeten we keuzes maken hoe 

we de leerkrachten over de groepen verdelen. Zoals u 

ziet is ervoor gekozen om een combinatiegroep samen te 

stellen in groep 3 en 4. Door een combinatiegroep kunnen 

we het leerlingenaantal in alle groepen zo klein mogelijk 

houden.  

Als blijkt dat een groep gesplitst moet worden volgen we 

onderstaande procedure:  

 Ieder kind zit bij tenminste één vriendje of 

vriendinnetje in de groep, behalve als de 

vriendschap een negatief effect heeft op de 

leerprestaties en groepsproces. 

Er wordt een sociogram afgenomen. 

 Broertjes en zusjes worden zo mogelijk in 

verschillende groepen geplaatst.  

 We streven naar een evenwichtige verdeling van 

jongens en meisjes.  

 We streven naar een evenwichtige verdeling van 

de ‘zorgleerlingen’ over de groepen.  

 

 

\ 

 Elke groep dient ongeveer evenveel leerlingen te 

bevatten.  

 De leerkrachten maken een verdeling van de 

kinderen over de groepen.   

 Deze verdeling wordt door de leerkrachten van 

alle groepen die gecombineerd gaan worden, met 

de intern begeleider (IB) en directie, besproken, 

overwogen en vastgesteld.  

 

De groepsverdeling voor het komende schooljaar zal er 

als volgt uit zien: 

Groep 1A  start 17 leerlingen  

Groep 1B  start 16 leerlingen  

Groep 2A  25 leerlingen  

Groep 2B  24 leerlingen  

Groep 3A  25 leerlingen  

Groep 3B/4B  26 leerlingen   

Groep 4A  26 leerlingen  

Groep 5A  24 leerlingen  

Groep 5B  23 leerlingen  

Groep 6A  23 leerlingen  

Groep 6B  18 leerlingen  

Groep 7A  20 leerlingen  

Groep 7B  21 leerlingen  

Groep 8A  26 leerlingen  

Groep 8B  25 leerlingen  

 

De groepen 1 en de groepen 2 gaan de reguliere tijden 

naar school. Maandag en dinsdag de hele dag en woensdag, 

donderdag en vrijdag een halve dag.  

 

Het streven is om zo spoedig mogelijk de indeling klaar te 

hebben. U ontvangt t.z.t. het overzicht. 
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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 

We werken deze weken aan het thema “Oef wat warm.” De kinderen 

hebben hun Vaderdag cadeau af gemaakt en in de kring hebben we 

met elkaar nagedacht over op welke manier wij zelf ijs zouden kunnen 

maken. We hebben samen met Puk ijsjes verkocht in de ijskraam. 

Wat was dat gezellig en lekker!  

Ook lezen we het verhaal over Guus en Gijsje. Het gaat over het 

vullen van het zwembad. Het water is veel te koud. Guus en Gijsje 

hebben een bijzondere oplossing om toch in het water te kunnen.  

 

 

  

BSO Zus & Zo 

Woensdag was het Nationale Buitenspeeldag. Buiten spelen is erg 

belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. Daarom 

organiseren Jantje Beton en de zender Nickelodeon al meer dan tien 

jaar de Buitenspeeldag. Die dag maken we van Nederland èèn grote 

speelplek en natuurlijk deed de BSO hieraan mee. Het was jammer 

dat het deze dag zoveel regende, maar natuurlijk werd daar een 

oplossing voor gevonden en werd het springkussen binnen opgezet. 

Het was een gezellige middag!  

 

Groeten team  Zus & Zo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 27 juni 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
21 juni Vanessa Bril  1/2a 

21 juni Lieke van der Meer 4a 

21 juni Wesley Bril  4b 

22 juni Liz Boer  7b 

23 juni Sophie Feiertag 5a 

25 juni Maureen Karsten 1/2b 

25 juni Francisca Schmitt 7a 

26 juni Yurian Bos  8a 

27 juni Roos de Lange  1c 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 15 juni, wordt er weer oud papier opgehaald. 

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 

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. 

 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Het schooljaar loopt tegen het einde en zoals ieder schooljaar houden de 

kinderen van groep 8 een eind musical. Voor deze avond zouden wij het 

fantastisch vinden als u een klein geschenkje kunt missen voor de 

verloting. Wellicht heeft u thuis nog iets staan in een kast, waarvan u 

denkt dat is misschien wel geschikt voor de verloting en voor thuis is het 

overbodig. Wij zijn er dan erg blij mee. U kunt denken aan bijvoorbeeld 

een heerlijke fles wijn, leuke kaarsen, een dienblad, een lekker geurende 

douchegel of badschuim, mooie theedoeken, handdoeken, een leuke beker 

etc. Alle net uitziende geschenkjes zijn van harte welkom. U mag het 

meegeven aan uw kind en die kan het bij de leerkrachten van groep 8 

inleveren. Wij zorgen dat het dan feestelijk wordt ingepakt. 

Alvast bedankt, 

Met vriendelijke groeten  

De juffen van groep 8. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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/
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5 

Schoolreisgelden 

De schoolreizen van de groepen 1 t/m 7 staan voor mei en juni 2019 gepland.  

Bij deze laten wij u de vastgestelde schoolreisgelden nogmaals weten. Indien u nog niet heeft betaald, zou u dit 

dan zo spoedig mogelijk willen doen op onderstaand bankrekeningnummer t.n.v. de ouderraad?  

De bedragen voor de schoolreisgelden 2018/2019:  

Groep 1/2:  € 25,= 

Groep 3/4:  € 24,50 

Groep 5/6:  € 28,50 

Groep 7:  € 47,50 

De bedragen voor de schoolreisgelden 2019/2020: 

Groep 8:  € 85,= 

De schoolreisgelden worden vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering. Het schoolreisgeld kan worden 

overgemaakt op het bankrekeningnummer van de ouderraad NL60RBRB0851273572 o.v.v. naam en klas van uw 

kind. 

Mocht u problemen hebben met het betalen van de schoolreisgelden kunt u een beroep doen op Stichting 

Leergeld of het Participatiefonds. 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 

Deze week lopen we met een gezellige en grote groep de avond4daagse. Onderweg hebben we de grootste lol. 

Over een paar weken zomervakantie. Vergeet u niet om uw kind op te geven? Ook organiseren we binnenkort het 

BSO ZOMERFEEST!! Opgeven kan nog tot en met 1 juli. 

 

Mocht u opvang nodig zijn laat het ons weten. Wij zorgen voor passende opvang.  

Ook bieden wij eenmalig opvang aan.  

Als u op zoek bent naar opvang kom gerust binnen stappen of bel/mail voor informatie of voor een keer 

proefdraaien. 

* Incidentele opvang  

* Flexibele opvang   

* Flexibele en ruime openingstijden behoren tot de mogelijkheden!  

 

Groetjes Team BSO Duimelot 

Ganzenroer 2 

7833 GH 

Nieuw-Amsterdam 

06-14302224    bsoduimelot@konn.nl  
 
 

mailto:Brinkmanor@obs-bascule.nl
mailto:bsoduimelot@konn.nl

