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Op maandag 24, dinsdag 25 en 

woensdag 26 september komt 

de schoolfotograaf. Op pagina 

5 kunt u de planning vinden voor 

deze dagen. 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
 24 t/m 26 september Schoolfotograaf  

25 september  Info-avond  

1 t/m 3 oktober  Schoolkamp groepen 8 

1 oktober  Start Boekenpret 

3 oktober  Start kinderboekenweek “Vriendschap” 

5 oktober  Dag van de leerkracht 

6 oktober  Cultuurroute “De Verbinding” (school is galerie) 

8 oktober  Atelier Abel groepen 3a en 3b 

8 oktober  OR-vergadering 

8 oktober  MR-vergadering 

10 oktober  Spelletjesochtend groepen 1 en 2 

18 en 19 oktober  Klassenshow 

18 oktober  GMR-vergadering 

20 oktober  Oud papier groepen 3 en 4 

22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie 

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print 

 

Rectificatie 
Vorige week stond er een verkeerde datum verwerkt voor de informatieavond. 

Onze excuses daarvoor, dit dient aanstaande dinsdag 25 september te zijn! 

We hopen u allen te zien. Meer informatie leest u op de volgende pagina. 

 

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 350 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

21 september 2018 

Jaargang 16 nummer 3 

In dit nummer o.a.: 

We hebben voor de vakantie 97 

chromebooks gekregen om in te 

zetten in alle groepen. U zult er 

ongetwijfeld meer over horen 

via uw kind(eren).  

 

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

In de zomervakantie heeft er 

een complete vernieuwing 

plaatsgevonden wat het 

internet betreft. Onze nieuwe 

netwerkbeheerder ITASS 

heeft ervoor gezorgd dat we 

volop gebruik kunnen maken van 

een snelle internetverbinding. 

We hebben voor de vakantie 97 

chromebooks gekregen om in te 

zetten in alle groepen. U zult er 

ongetwijfeld meer over horen 

via uw kind(eren). Komende 

weken gaan we starten met het 

werken met de de chromebooks. 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieavond 

Op dinsdag 25 september 2018 staat de 

jaarlijkse informatieavond op de kalender. Dat 

betekent dat u informatie krijgt van de 

leerkracht van de groep waarin uw kind zit. 

Een belangrijke bijeenkomst, waarin veel 

informatie wordt verschaft, dat van groot 

belang kan zijn voor u. We hopen dat u tijd 

kunt vrijmaken om hierbij aanwezig te zijn. 

De avond wordt volgens onderstaand schema 

afgewerkt: 

Groepen 1-2: 18.30 uur 

Groepen 3-4: 19.00 uur 

Groepen 5-6: 19.30 uur 

Groepen 7-8: 20.00 uur 

 

Daily Mile 

Het afgelopen schooljaar hebben we, zoals u 

wellicht weet, een start gemaakt met de Daily 

Mile. Ook dit schooljaar zult u de groepen 

regelmatig een rondje op het schoolplein of om 

de school zien lopen. Dit proberen we zo vaak 

mogelijk per week te doen. Soms kan het zo 

zijn dat de Daily Mile in de gymzaal wordt 

gelopen of dat we kiezen voor een andere 

beweegactiviteit in de klas, gymzaal of 

schoolplein. Maar een ding staat vast …… 

bewegen dat doe we.  

 

 

 

 

Verkoop krukjes 

Voor belangstellenden zijn er krukjes te koop 

bij de conciërge.  

We vragen een kleine vergoeding. De opbrengst 

is voor een net op de zandbak.  

De krukjes zijn vanaf aanstaande maandag te 

koop. We hebben er 12. Alvast bedankt.  

 

 
 

 

Aanpassing Gymrooster 

Vanaf volgende week zullen de gymtijden van 

de groepen 4 omgedraaid worden.  

De groep van juf Nicky heeft dan op 

dinsdagmiddag gym van 13.00 – 14.30 uur.  

De groep van juf Sonja en juf Barbara heeft op 

donderdagmiddag gym van 13.00 – 14.30 uur.  
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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 Bascule 

Deze week werken wij ook aan het thema “Welkom Puk.” In de 

kring staat een leeg stoeltje hè Puk zit helemaal niet in de 

kring. Wel ligt er een blauwe draad op zijn stoeltje. We volgen 

de draad op zoek naar Puk. We klimmen over de tafel heen en 

onder het bureau door en dan aan het einde van de draad zien 

we Puk. Hij ligt in zijn bed.   

We knutselen een rugzak met verschillende vormen en spelen 

buiten.   

In week 39 komt de schoolfotograaf op school. Alle kinderen 

komen individueel op de foto en er wordt een groepsfoto 

gemaakt.   

  

 

 
 

 

BSO Zus en Zo 

Afgelopen week zijn wij begonnen met het thema “natuur.” 

De kinderen konden een mooie bloem maken van eierdozen. 

Daarnaast hebben we veel buiten gespeeld. Aan de 

picknicktafel hebben de kinderen allemaal een wensje gemaakt 

voor Lisa, want zij is afgelopen zaterdag getrouwd. 

Voetballen, aapje slingeren en spelen met zand werd veel 

gedaan. 

 

Groeten team Zus & Zo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jarigen t/m 27 september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
22 sept. Seline Striper  8a 

24 sept. Stan Voors  5b 

25 sept. Nikita Twilhaar 6a 

26 sept. Sofie Marsman 5a 

27 sept. Koen Nieland  1/2b 

27 sept. Angelo Nijland 4b 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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Basculenieuws 
De bezorging van het Basculenieuws verloopt soms nog niet helemaal zoals 

het behoort te zijn. 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 
Op zaterdag 15 september is er weer oud papier gehaald. De 

ouders/verzorgers van groep 1 en 2 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 

20 oktober. De ouders/verzorgers van groep 3 en 4 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. 

 

 

 

Kunst en cultuurroute “De verbinding” 

Op zaterdag 6 oktober staan Nieuw-Amsterdam/Veenoord in het teken van 

de kunst en cultuurroute. Op verschillende locaties kunt u genieten van 

kunst in verschillende technieken. 

Ook obs De bascule doet hieraan mee. 

De school gaat onder leiding van Marion Mencke werken met de 

kunstkoffer met als thema “De vijf huiden van Hundertwasser”. 

Iedere groep gaat iets maken met dit thema. 

In de school stellen we deze werkstukken dan tentoon.  

Komt u ook een kijkje nemen? 

Het is van 11.00 tot 17.00 uur op zaterdag 

6 oktober 2018. 

 

 

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. 

 

 

 
 

Oktobermaand Kindermaand 

Het cultuurevenement 

Oktobermaand Kindermaand staat 

weer voor de deur. De 

programmaboekjes met leuke 

gratis activiteiten zijn deze week 

meegegeven. Voor meer informatie 

zie de website: www.kindermaand.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obs-bascule.nl/
http://www.kindermaand.nl/
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Schoolfotograaf 
Op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 september komt de schoolfotograaf. Op deze dagen geven we geen 

gymles in verband met de schoolfotograaf. In de loop van de week zal deze les ingehaald worden middels een 

ontspannen en/of sportieve activiteit. De foto van leerlingen met een niet schoolgaand broer(tje) en/of zus(je) 

wordt op maandag 24 september gemaakt. Op woensdag 26 september worden de groepsfoto’s gemaakt en zal 

er ook een afscheidsfoto van groep 8 gemaakt worden. Denkt u er nog even aan om op deze dagen zoveel 

mogelijk dezelfde, vrolijke kleding aan te doen? Mocht u nog vragen hebben, dan horen we dit graag.  

 
Maandag 24 september 

Speellokaal links 

Maandag 24 september 

Speellokaal rechts 

8:00 – 09:55 Niet schoolgaande broertje/zusje 

 

8:00 – 09:30 uur   Voorschool 2 groepen 

Pauze 

 

9:30 – 09:55 uur  Schoolgaande kinderen met 

broertje en/of zusje 

(Beginnen met groep 5) 

10:30 – 11:45 uur  Schoolgaande kinderen met 

broertje en/of zusje 

(Beginnen met groep 8) 

Pauze 

Pauze 

 

11:30 – 11:45 uur  Schoolgaande kinderen met 

broertje en/of zusje 

 

12:45 – 14:25 uur Schoolgaande kinderen met 

broertje en/of zusje 

 

Pauze 

 

 12:45 – 14:25 uur Schoolgaande kinderen met 

broertje en/of zusje 

 

 

Dinsdag 25 september 

Speellokaal links 

Dinsdag 25 september 

Speellokaal rechts 

8:30 – 9:55 uur  Individueel vanaf groep 8 

 

8:30 – 9:30 uur  Voorschool 2 groepen 

Pauze 

 

9:30 – 9:55 uur Individueel  vanaf groep 5 

10:30 – 11:45 uur  Individueel Pauze 

 

Pauze 10:30 – 11:45 uur  Individueel 

 

12:45 – 14:25 uur  Individueel Pauze 

 

 12:45 – 14:25 uur  Individueel 

 

 

Woensdag 26 september 

 

Vanaf 8:45 uur – 12:10 uur  Alle groepsfoto’s  (Beginnen bij groep 1) 

 

12:30 uur  Teamfoto 
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Tevredenheidsonderzoeken 

Afgelopen Mei hebben wij u een enquête aangeboden. Van onze ouders heeft 59% deze ingevuld en 

ingeleverd. De uitslag is inmiddels in het team en de Medezeggenschapsraad besproken. U heeft onze 

school een gemiddeld cijfer van 7,63 gegeven. Het landelijk gemiddelde ligt op 7,55 .  

We kunnen dus vaststellen dat met 0,08 boven het landelijk gemiddelde erg tevreden mogen zijn! 

Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 en de teamleden hebben een enquête ingevuld en we kunnen 

concluderen dat ook deze beide groepen erg waarderen wat er in onze school gebeurt. 

Het rapport geeft ons een goed handvat om voor een aantal punten een verbeterplan op te stellen en 

dat ook daadwerkelijk uit te voeren. 

We willen iedereen die de moeite heeft genomen om mee te werken aan deze belangrijke meting van 

harte bedanken! 

 

Leerling top 10 Tevredenheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouders top 10 Tevredenheid 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Referentie 

Pluspunten OBS De Bascule  Alle scholen 

1. Juf/meester is aardig 90%  81% 

2. Bedreigd door andere kinderen 90%  85% 

3. Veiligheid in de klas 90%  84% 

4. Duidelijkheid regels 88%  75% 

5. Juf/meester legt goed uit 86%  78% 

6. Veiligheid op het schoolplein 85%  80% 

7. Veel schoolvriendjes/vriendinnen 84%  78% 

8. Juf/meester organiseert alles goed 84%  73% 

9. Juf/meester luistert goed 84%  72% 

10. Juf/meester laat je uitspreken 83%  74% 

   Referentie 

Pluspunten OBS De Bascule  Alle scholen 

1. Huidige schooltijden 97%  87% 

2. Sfeer en inrichting schoolgebouw 97%  90% 

3. Uiterlijk van het gebouw 97%  88% 

4. Inzet en enthousiasme leerkracht 94%  93% 

5. Deskundigheid leerkracht 94%  91% 

6. Duidelijkheid van de schoolregels 93%  88% 

7. Speelmogelijkheden op het plein 93%  75% 

8. Veiligheid op het plein 93%  81% 

9. Omgang leerkracht met de leerlingen 92%  93% 

10. Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 91%  92% 
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Hulp gevraagd pleindienst 

Om tussen de middag de opvang van de leerlingen goed te regelen zijn we u, ouders en 

verzorgers van de leerlingen, nodig.  

Wij zijn op zoek naar hulp en naar “inval” hulpouders die bij ziekte enz. een helpende hand 

kunnen bieden. 

 

De subsidie die wij hiervoor via de Gemeente ontvangen is bestemd voor een vrijwilligersvergoeding 

die we ouders of verzorgers geven als ze tijdens de pauze toezicht houden op het plein. 

 

De leerlingen eten met de eigen leerkracht in de klas. Daarna gaan de leerlingen een half uur naar 

buiten. De pauzes houden we op twee verschillende momenten achter elkaar. Het is de bedoeling dat 

u, wanneer u toezicht houdt op de leerlingen, dit twee keer een half uur doet. In totaal is dit een uur. 

Voor dit uur krijgt u een bedrag van €4,50.  

Tijdens dit toezicht is er ook altijd een leerkracht aanwezig als eindverantwoordelijke en als 

aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger.  

Hierbij doen we dan ook een oproep aan alle ouders/ verzorgers, opa's en oma's en anderen om zich 

aan te melden om te komen helpen bij het toezicht houden tussen de middag.  

Wellicht kunt u een dag of meerdere dagen komen helpen. 

U kunt zich opgeven door onderstaand briefje in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren). U 

mag ook bellen met school telefoonnummer: 0591-552042 en vragen naar Jacqueline Grupstra.  Haar 

mailadres is locatieleider@obs-bascule.nl 

Mocht u nog vragen hebben dan horen we dit graag van u.  

 

 

 

Naam leerling(en): 

Groep: 

 

Naam ouder/verzorger: 

Telefoonnummer:  

 

Welke dagen kunt u helpen: 

Maandag / Dinsdag / Donderdag / Vrijdag 

 
 
 

 

 

 

 

mailto:locatieleider@obs-bascule.nl
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Beste ouders/verzorgers, 

Binnen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) treden dit schooljaar 2 ouders af. Eén 

plek is inmiddels alweer opgevuld, maar voor de andere plek zijn we nog op zoek naar een enthousiaste 

ouder!  

De MR bestaat uit 5 ouders en 5 personeelsleden. Wat doet de MR? De MR wordt direct betrokken 

bij het schoolbeleid, dat kan variëren van instemming en advisering bij (school)plannen en verslagen 

tot aan het hebben over praktische zaken. Het reilen en zeilen van de school in brede zin wordt er 

besproken. Dat is erg leuk en interessant. 

Bent u geïnteresseerd in het schoolbeleid van de Bascule en wilt u daarover meedenken? Dan is de MR 

iets voor u! Meldt u dan aan voor het nieuwe schooljaar en neem telefonisch contact op met het 

onderstaande nummer. 

Wij hopen van u te horen! 

Met vriendelijke groet, 

Michiel Smit 

MR Voorzitter 

Tel: 0626994624 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 
 

 
 


