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Activiteiten bibliotheek 

Er zijn weer twee leuke 

activiteiten in de bibliotheek van 

Emmen. Er is een kindercollege 

over smaak en er kunnen 

herfstlichtjes worden gemaakt. 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
26 november  Contactavond 

27 november  Contactavond 

29 november  GMR 

30 november  Voorleeskampioen school 

5 december  Sinterklaasfeest 

10 december  OR vergadering 

11 december  MR vergadering 

14 december  Spelletjesochtend groep 1 en 2 

15 december  Oud papier groepen 7 en 8 

19 december   Kerstfeest 

21 december Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij en groep 5 

t/m 8 om 14.30 uur vrij. 

24 december Kerstvakantie t/m 4 januari 2019 

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 Sem de Vries en Djayliano Lahuis bij ons op school gekomen in 

groep 1a. Wij wensen Sem en Djayliano een hele fijne tijd toe bij ons op school  

Er gaan nu 358 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

23 november 2018 

Jaargang 16 nummer 11 

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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Kinderpostzegels 

De opbrengst van de verkoop 

van de Kinderpostzegels is dit 

jaar € 7127 voor onze school. 

Dit komt ten goede aan 

kwetsbare kinderen in 

Nederland en in het buitenland. 

Namens de stichting 

Kinderpostzegels worden de 

leerlingen van de Bascule 

hartelijk bedankt voor deze 

mooie opbrengst. 

 

 
 

 

 

 

 

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! 

Wist je dat? 

 

• ... de eerste wortels allerlei kleuren hadden? In 

de zeventiende eeuw kweekten Nederlandse 

wortelkwekers een oranje wortel ter ere van het 

koningshuis Oranje-Nassau. De oranje wortel 

werd zo populair dat de hele wereld overstag 

ging. 
 

 

 

 

 

Fruitlevering 

Volgende week ontvangen wij onderstaande 

fruit/groente op school. Dit wordt op 

woensdag, donderdag en vrijdag uitgedeeld 

tijdens het 10-uurtje. 

 

 

1. Waspeen 

2. Appel 

3. Kiwi 
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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 

Sinterklaas is in het land en we zijn op de voorschool al 

helemaal in de stemming. We plakken een mijter, zoeken 

dezelfde Sinterklaas plaatjes bij elkaar, verkleden ons als 

pietjes en Sinterklaas en tellen pepernoten die we vervolgens 

heerlijk opeten.  

 

 
 

BSO Zus & Zo 

Afgelopen week is de nieuwe bakfiets geïntroduceerd en 

Chantal heeft deze samen met een aantal kinderen uitgetest. 

De kinderen vonden het erg leuk dat ze mee mochten. 

Op de BSO hebben de kinderen samen met de leidsters de 

lokalen versierd in het thema Sinterklaas. Ze hebben zwarte 

pieten en een boot gemaakt voor op de ramen. 

Verder hebben de kinderen buiten tikspelen gedaan en 

gespeeld in de zandbak. 

Volgende week staan er sinterklaas activiteiten op het 

programma. 

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 29 november 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
23 nov. Bram Nijmeijer 3b 

23 nov. Orlando Boxem  8b 

26 nov. Eva Spithoven  1/2b 

26 nov. Eline Kamps  6a 

29 nov. Jordy van Oorsouw 5a 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 17 november is er weer oud papier opgehaald.  

De ouders/verzorgers van groep 5 en 6 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 15 december. De ouders/verzorgers van groep 7 en 8 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. 

 

 

 

Stand van zaken een AED voor jouw buurt 

In woonwijken zijn te weinig AED’s dag en nacht bereikbaar. Terwijl juist 

daar de meeste hartstilstanden zijn. En bij een hartstilstand is een AED 

van levensbelang. Gelukkig is er een oplossing! We vinden het als school 

heel erg belangrijk dat er een AED in de buurt is. Op dit moment zijn er te 

weinig AED’s in de buurt. Gezien de omvang van de school, de hoeveelheid 

kinderen, medewerkers, ouders, grootouders en omwonenden is het 

belangrijk dat we een AED in de buurt hebben. De AED wordt ook vijf jaar 

lang onderhouden. We zijn daarom onze eigen actie gestart. U kunt 

onze actie vinden op BuurtAED van de Hartstichting. www.buurtaed.nl 

Onze actie is te vinden onder Sportlaan.U kunt hier meer informatie 

vinden. Het is gelukt!!! Dankzij alle binnengekomen donaties is het volledige 

bedrag opgehaald en is er binnenkort ook bij obs De Bascule een AED 

aanwezig. Nogmaals bedankt. We houden u op de hoogte. 

 

 

 

Voorleeswedstrijd 

Volgende week vrijdagmiddag staat onze jaarlijkse Voorleeswedstrijd weer 

op het programma. De leerlingen van de groepen 7 en 8 strijden om de 

titel: 

Voorleeskampioen Obs de Bascule 2018-2019. 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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! 

 

 

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. 

 

 
 

 

http://www.buurtaed.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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BSO Duimelot 
We mogen weer een nieuw kindje verwelkomen. Welkom! We hopen dat jullie een leuke tijd bij ons op 

de BSO zullen hebben. We zijn op de BSO druk aan het knutselen voor Sinterklaas. Sommige kinderen 

zijn al druk bezig met het maken van een lijstje voor Sinterklaas. De oudere kinderen hebben lootjes 

getrokken en dat word besproken bij de BSO. 

Ook worden er mooi raamschilderingen gemaakt door de kinderen. Een mooie piet die op het dak loopt. 

De kinderen vinden het leuk om te doen. 
Groetjes Team BSO Duimelot 

 
 

 

 
 

 

 
 


