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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.
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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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CITO toets weken t/m 31 januari
Nationale voorleesdagen t/m 1 februari
28 januari
MR-vergadering
3 februari
OR-vergadering
14 februari
Voorstelling groepen 5 en 6 Podiumplan
15 februari
Oud papier halen groepen 1 en 2
17 febr. t/m 21 febr.
Voorjaarsvakantie
24 febr.
Start thema 3: Een plaats met vaart!
28 febr.
Rapport 1 mee
2 en 3 maart
Lessen brandveiligheid en ontruiming op
dinsdag
9 maart
OR-vergadering
21 maart
Oud papier halen groepen 3 en 4
25 maart
Kom in de klas! Neem een kijkje in de klas
van uw kind(eren)
31 maart
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.

Nieuwe leerlingen
Tom Brinks is deze week bij ons op school gekomen in groep 1a.
Wij wensen Tom een hele fijne tijd toe bij ons op school.
Er gaan nu 348 lln. naar o.b.s. De Bascule.
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Nationale voorleesdagen
Op woensdag 22 januari was de
start van de nationale
voorleesdagen. Deze zijn van 22
januari t/m 1 februari.
Er werd die dag in de groepen o.a.
voorgelezen door opa’s, oma’s,
vaders, moeders, een stagiare,
iemand van de bibliotheek, een
militair en in enkele groepen werd
er door de eigen leerkracht
voorgelezen. Wij willen iedereen
die langs is geweest om voor te
lezen nogmaals hartelijk bedanken!

Invalproblematiek
De afgelopen week hadden we te maken met
het feit dat er geen invallers meer zijn om
een zieke juf of meester te vervangen.
We proberen altijd eerst een invaller te
regelen via de vervangingspool van Openbaar
Onderwijs Emmen. Mocht dit niet lukken dan
vragen we intern of er nog collega’s zijn die
nog een dagje extra kunnen werken.
Lukt dit ook niet dan kunnen we nog een
groep gaan opsplitsen wat vervolgens
betekent dat de kinderen van de
betreffende groep verdeeld worden over
andere groepen. Uiteindelijk kan het
gebeuren dat we alles bij de hand hebben
gehad en dat we de kinderen een dag vrij
moeten geven. Daarbij de kanttekening dat
dit maximaal twee dagen dezelfde groep kan
zijn. Mocht dit uiteindelijk aan de orde zijn
dat de kinderen geen school hebben zullen
wij dit de dag ervoor aan u als
ouders/verzorgers communiceren.
We hopen dat u begrip heeft voor de
situatie.
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we van 12 november 2019 t/m 19 april
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2020 (voor een periode van 20 weken)
iedere week drie keer per week vers
fruit en/of groente aangeboden krijgen.
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
EU-fruit leren kinderen spelenderwijs
om verschillende soorten groenten en
fruit te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook leuk!
Fruitlevering
Volgende week ontvangen wij
onderstaande fruit/groente op school.
Dit wordt op de dinsdag, woensdag en
donderdag uitgedeeld tijdens het 10uurtje:
1. Mango
2. Watermeloen
3. Appel
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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

Jarigen t/m 30 januari
Van harte gefeliciteerd!
29 jan. Milou Pals
30 jan. Maurits Baudoin
30 jan. Tom Baudoin

4a
1b
1b

Voetbalplaatjes
We hebben de afgelopen week
te maken met het verzamelen
van voetbalplaatjes.
Hierbij het vriendelijke verzoek
om deze plaatjes niet mee te
nemen naar school.
Ruilen van de plaatjes buiten de
schooltijden en niet onder
schooltijd.
Dit is een afspraak op school
(net als kerstkaarten, Pokemon
kaarten, uitnodigingen etc.)

Voorschool De Bascule
Deze week starten de Nationale voorleesdagen. Het
boek dat centraal staat is 'Moppereend'. Het gaat
over een eend die mopperig is omdat zijn waterpoel
is opgedroogd, een grijs wolkje achtervolgt hem
overal. Lukt het de andere dieren om hem op te
vrolijken? We lezen dit boek, oefenen aan de hand
van kaartjes met de verschillende emoties en
plakken zelf een moppereend.
Woensdagochtend hebben 2
groepen ontbeten terwijl er
werd voorgelezen, ook zullen
we binnenkort nog naar een
voorstelling gaan in de
bibliotheek!

BSO Zus & Zo
De eerste twee weken na de kerstvakantie zijn
voorbij gevlogen. Na het drinken en het eten van
een koekje gaan de kinderen eerst heerlijk buiten
spelen. Op een gegeven moment komen de kinderen
naar ons toe, ze willen dan
graag naar binnen omdat ze
het koud hebben. In de tijd
dat de kinderen buiten aan het
spelen zijn, wordt het BSOlokaal omgetoverd tot een
knutsellokaal. Afgelopen week
mochten de kinderen zelf
weten wat ze wouden
knutselen. In het speellokaal kunnen de kinderen
spelen met de lego, clics, blokken of met de kapla.
Vanaf deze week kunnen de kinderen ook spelen met
de nieuwe voetbaltafel. Wat vinden de oudere
kinderen dit toch leuk om te doen!
Groeten team Zus & Zo
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Oud papier
Op zaterdag 18 januari 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.
De volgende keer dat er oud papier gehaald gaat worden is op zaterdag 15 februari. 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.

Schoonmaakavond
Op school was er gezorgd voor schoonmaakmiddel, door ouders/verzorgers werden er stofzuigers,
waterkokers, emmers en doekjes meegnomen en de OR had iets lekkers voor bij de koffie geregeld.
Het resulteerde in een school die weer heerlijk fris ruikt dankzij de vele handen die ons de afgelopen
dinsdag hebben geholpen bij het schoonmaken van de school. Hartelijk dank hiervoor!

Luizen hercontrole
Afgelopen week is er een hercontrole geweest in twee groepen. In beide groepen zijn er helaas nog neten/luizen
aangetroffen. De ouders/verzorgers van die groepen zijn via de mail op de hoogte gebracht.
In week 6 (3 t/m 7 februari) worden deze twee groepen opnieuw
Kort nieuws
gecontroleerd.

Deco/schildergroep
Buiten lijkt het nog niet op winter, maar binnen zijn wij wel in
winterse sferen gebracht door de deco en schildergroep. Het
ziet er opnieuw sfeervol uit. Hartelijk bedankt daarvoor!

Lijkt het u ook leuk om deel uit te maken van deze gezellige
groep ouders geef u dan op bij Jacqueline Grupstra.
Er gaan namelijk een paar ouders stoppen in deze groep
omdat hun kind naar het voorgezet onderwijs gaat.
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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.obsbascule.nl Zo blijft u op de hoogte.

Jantje Beton
De opbrengst van de Jantje Beton actie is bekend en het betekent een opbrengst van
€2400,-- voor school.
We willen iedereen hartelijk danken die loten hebben verkocht maar ook iedereen die loten hebben gekocht.
Hartelijk dank!

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.

BSO DUIMELOT-KONN
Staking
30 en 31 januari is de BSO gewoon geopend tijdens de staking van de scholen.
Na alle drukte van de feestdagen geven we alle cadeautje/speelgoed een plekje.
De kinderen zijn druk met kleuren van kleurplaten. De mooiste creaties worden gemaakt.
BSO Duimelot wenst u een fijn weekend!
Team BSO Duimelo
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Wat is er te doen? in de bibliotheek
Wat is er komende maand te doen in de bibliotheken in Emmen, Klazienaveen, EmmerCompascuum en Nieuw-Amsterdam? Dit en meer in februari

Kijk voor al onze activiteiten op www.bibliotheekemmen.nl en meld je aan voor onze
nieuwsbrief.
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HEROPENING KIDZ-CLUB 15-02-2020
Inloophuis Sigrids Garden is een plek waar kinderen van de bassischool in contact kunnen komen
met leeftijdsgenootjes die hetzelfde als zij meemaken of hebben meegemaakt op het gebied van
kanker, zowel als het hen zelf overkomt of hiermee te maken hebben doordat een (groot)ouder,
broertje, zusje, vriendje, klasgenootje, enz. hiermee geconfronteerd wordt. Als ze daar
behoefte aan hebben kunnen ze hun verhaal delen, even stoom afblazen of met een van de
jeugdvrijwilligers praten. Zijn ze niet zo praterig, dan kunnen ze wat ze denken en voelen uiten
door bijvoorbeeld te schilderen of te tekenen. Natuurlijk mogen ze ook naar het Inloophuis
komen om even niet met de ziekte bezig te zijn, maar gewoon een middagje te chillen. In het
Inloophuis is er een ruimte speciaal ingericht voor de jeugd. Er zijn onder meer een televisie,
(computer)spelletjes, een lui bankstel en diverse spelletjes.
We zijn van plan om in eerste instantie één keer per maand een activiteit/bijeenkomst te
houden voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In Sigrids Garden vinden we het belangrijk dat kinderen ondanks alles ook onbezorgd leuke
dingen kunnen blijven doen. We organiseren daarom regelmatig ontspannende workshops en
gezellige uitstapjes.
Veel leerlingen worden met kanker geconfronteerd. Gelukkig meestal niet direct, maar wel
ouders/grootouders/familie, etc. Klasgenootjes kunnen zich soms moeilijk voorstellen wat voor
invloed kanker op iemands leven heeft. Misschien worden er op school wel grapjes gemaakt of
scheldwoorden gebruikt over kanker die pijn doen, of durft een kind niet te laten merken dat
hij/zij niet lekker in z’n vel zit.
De klas is uiteraard ook welkom om zelf een kijkje in het Inloophuis te nemen op afspraak.
Bijgesloten is de poster met de activiteiten tijdens de heropening.
Graag aanmelden via onderstaand emailadres of telefoonnummer svp.
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