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In dit nummer o.a.:
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.

26 november
MR-vergadering
28 november
Onthulling bord Rookvrije Generatie
2 december
OR-vergadering
5 december
Sinterklaasfeest
18 december
Kerstdiner
20 december
Leerlingen en team om 12.00 uur vrij
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
28 januari
MR-vergadering
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.
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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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Nieuwe leerlingen
Victor Meulman en Jasmijn Karsten zijn deze week bij
ons op school gekomen in groep 1b.
Wij wensen Victor en Jasmijn een hele fijne tijd toe bij ons op school.
Er gaan nu 344 lln. naar o.b.s. De Bascule
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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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Fruitlevering
Volgende week ontvangen wij
onderstaande fruit/groente op school. Dit
wordt op de dinsdag, woensdag en
donderdag uitgedeeld tijdens het 10uurtje.
1. Banaan
2. Bleekselderij

3. Appel

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 EUfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten en fruit te
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
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Woensdag = Waterdrinkdag
Bij ons op school hebben we de woensdag
als water drink dag ingevoerd. Iedere
tweede woensdag van de maand voegen we
aan het water fruit toe zodat er een
andere smaak aan het water gegeven gaat
worden. 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.
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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.nl4

Voorschool De Bascule
Sinterklaas is weer in het land! Ook op de voorschool zijn
de lokalen weer gezellig versierd met allerlei vlaggetjes,
raamschilderingen en knutselwerkjes. In de kring
vertellen de kinderen over de intocht van Sinterklaas. We
beplakken een cadeautje met allerlei gekleurde
vierkantjes en we plakken het gezicht van Sinterklaas.
Als we deze week ’s morgens op school komen blijkt er
iemand in ons lokaal te zijn geweest! Rommelpiet! We zijn
allemaal erg onder de indruk maar vinden het ook wel heel
leuk. Alles staat op de kop! Gelukkig heeft hij ook voor
ons allemaal een cadeautje achtergelaten! Samen ruimen
we snel alles op en gaan we weer lekker spelen. We
genieten volop van deze tijd!

Jarigen t/m 28 november
Van harte gefeliciteerd!
22
23
23
26
26
26

nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

Kris Bakker
Melvin Weerink
Bram Nijmeijer
Sven Fokkens
Eva Spithoven
Eline Kamps

5b
2b
3b/4b
2a
3b/4b
7a

BSO Zus & Zo
Afgelopen week hadden we een rustweek op de BSO. We
zijn samen met de kinderen druk bezig geweest om de
BSO lokalen om te toveren naar het nieuwe thema
“Sinterklaas”. Een aantal kinderen hebben afgelopen week
zelf de stoomtrein van Sinterklaas geknutseld. Wat is hij
toch prachtig geworden!! 😊
Daarnaast zijn er ook een aantal raamschilderingen
gemaakt door de kinderen.
Na al dat harde werken zien de BSO lokalen er weer
schitterend uit. Sinterklaas en zijn Pieten zijn vast en
zeker meer dan trots op alle kinderen van de BSO!

Groeten team Zus & Zo
Overlast
Volgende week van maandag t/m vrijdag zijn er
werkzaamheden gepland bij Zus&Zo. Hier door kan
er enige overlast ontstaan op de parkeerplaats i.v.m.
het plaatsen van containers. Wij rekenen op uw
begrip!
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Oud papier
Op zaterdag 16 november is er weer oud papier opgehaald.
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. De volgende keer dat er oud papier gehaald gaat worden is op
zaterdag 21 december. 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.

Gevonden voorwerpen
Er liggen nog steeds veel gevonden voorwerpen op school.
Deze blijven nog een week op school liggen, daarna ruimen wij het op!
Als u iets kwijt bent, kunt u even navraag doen bij onze conciërge (Alma
Brinkman). Zij weet waar de gevonden voorwerpen liggen.
Wij willen namelijk graag dat de voorwerpen weer terugkomen bij de
eigenaar. Ook gevonden voorwerpen van de Voorschool en de BSO (Zus&Zo)
liggen hierbij.

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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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.
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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
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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.

Voorleeswedstrijd
Volgende week donderdagmiddag staat onze jaarlijkse Voorleeswedstrijd weer op het programma.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 strijden om de titel:
Voorleeskampioen Obs de Bascule 2019-2020.
In de klassen is er al veel voorgelezen en de groepen hebben al hun “klassenkampioen” gekozen. Ook de groepen
5 en 6 hebben een klassenkampioen. Deze kinderen lezen voor tijdens het juryberaad. Een spannende middag
voor de lezers! De schoolkampioen zal volgend jaar in maart strijden in de bibliotheek in Emmen tegen de andere
Kampioenen van de gemeente Emmen.
En wie weet wordt het daarna nog vervolgd!
Spannend! Succes lezers, maar bovenal veel plezier!
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Decogroep

Wij willen de groep ouders/verzorgers die de school voorzien van decoratie en raamschilderingen langs deze
weg hartelijk bedanken daarvoor!
Het ziet er opnieuw weer erg gezellig uit in de school.

BSO DUIMELOT-KONN
Sinterklaas is weer in het land en de kinderen zijn helemaal enthousiast. We versieren samen met de kinderen
de groepen, kleuren mooie sinterklaaskleurplaten, zingen sinterklaasliedjes en vertellen verhalen over
Sinterklaas en zijn nieuwe paard Ozosnel. In de groep hebben we een aftel kalender opgehangen en mogen de
kinderen elke dag een cadeautje kleuren tot aan 5 december. Op het raam tekenen we mooie sinterklazen,
pieten en cadeautjes. Fijn weekend!

Team BSO Duimelot
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