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Schoolreisgelden 

In mei en juni staan de 

schoolreizen gepland. 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 
27 mei  Start Cito 

28 mei Schoolreis groep 3 en 4 

30 mei Hemelvaart 

31 mei Vrije dag 

3 juni Cito toetsweken tot en met 21 juni 

3 juni OR vergadering 

4 juni MR vergadering 

6 juni GMR vergadering 

10 juni Tweede Pinksterdag – vrije dag 

15 juni Oud papier halen groepen 3 en 4  

16 juni Vaderdag 

17 juni Avond4daagse van 17 t/m 20 juni 

17 juni Stopweek Cito i.v.m. avond4daagse t/m 21 juni 

21 juni Midzomerfestival 

25 juni MR vergadering 

28 juni Rapport 2 

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 is Frank Sieben bij ons op school gekomen in groep 1d. 

Er gaan nu 368 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 mei 2019 

Jaargang 16 nummer 30 

In dit nummer o.a.: 
Midzomerfestival 

Op vrijdag 21 juni is er voor de 33e 

keer een Midzomerfestival. Dit 

jaar is het festival in een nieuw 

jasje gestoken en doen ook de 

leerlingen van de basisscholen mee. 

 

 

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

Op donderdag 30 mei en 

vrijdag 31 mei is de school 

gesloten i.v.m. Hemelvaart en 

zijn de leerlingen vrij!  

Onze eerstvolgende 

nieuwsbrief verschijnt op 

vrijdag 7 juni. 

 

Op zondag 9 juni en maandag 

10 juni is het Pinksteren.  

Op maandag 10 juni is de 

school gesloten i.v.m. Tweede 

Pinksterdag en zijn de 

leerlingen vrij! 

 

 

 

Midzomerfestival 

Op vrijdag 21 juni is er voor de 33e keer een 

Midzomerfestival. Dit jaar is het festival in een 

nieuw jasje gestoken en doen ook de leerlingen van 

de basisscholen mee. 

De leerlingen hebben deze dag een aangepast 

lesprogramma en gaan ’s middags op het marktplein 

muziek maken. Dit betreft ruim 350 leerlingen,  

begint om 13.00 uur en zal op het grote podium 

zijn.  

 

 
 

 

Wijzigingen  

Het komt helaas regelmatig voor dat wij als school 

niet op de hoogte zijn van de juiste adres en 

contactgegevens van onze leerlingen en hun 

ouders/verzorgers. Wilt u ons daarom ook direct 

het nieuwe adres, telefoonnummer of mailadres 

laten weten indien dit wijzigt? Zo blijven wij op de 

hoogte en kunnen wij u bereiken. 

Doorgeven kan via: administratie@obs-bascule.nl 

 

 

 

 

 

 

\ 

Minimaregeling Gemeente Emmen 

Ouders en leerkrachten willen graag dat hun 

kinderen en leerlingen kunnen meedoen. Zoals 

bijvoorbeeld meegaan met een schoolreisje of aan 

sport kunnen doen. Het is niet altijd 

vanzelfsprekend dat dit lukt. Daarom is er de 

minimaregeling van de gemeente Emmen. 

Weet u niet zeker of u gebruik kunt maken van 

financiële vergoedingen? U kunt dit zelf online 

berekenen en direct uw aanvraag indienen op 

www.berekenuwrechtplus.nl 

Een uitgebreide folder over de minimaregeling 2019 

ligt in de infohoek beneden in de hal van school.  

 

 

 

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 

 

 
 

 

mailto:administratie@obs-bascule.nl
http://www.berekenuwrechtplus.nl/
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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 nog steeds aan het thema ‘water.’ We spelen het 

spel wat is er weg met allerlei spullen die iets met water te 

maken hebben. Een gieter, een spons, zeep en een schelp. 

Allemaal even voelen en als je goed luistert hoor je de zee.  

We knutselen een wasmachine en oefenen met prikken. We 

onderzoeken welke voorwerpen blijven drijven en welke zinken. 

En we lezen nogmaals het boek plons, om het verhaal vervolgens 

na te spelen met echt water. Heerlijk weekje!  

 

 

 
 

 

BSO Zus & Zo 

Deze week hebben veel buiten gespeeld. Buiten hadden we 

verschillende spelletjes klaar gezet. De kinderen konden 

zaklopen, ringwerpen en een parcours afleggen. Met in hun 

hand een lepel met een ei erop. Ze moesten wel oppassen dat 

het ei niet ging vallen! Verder wordt er met veel plezier in de 

zandbak gespeeld. De graafmachines, scheppen en harken 

worden veelvuldig gebruikt. Daarnaast werden er tikspelletjes 

gespeeld en geklommen op het speeltoestel. Het was weer een 

gezellige week!  

 

Groeten Team Zus & Zo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jarigen t/m 6 juni 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
24 mei Lana Eigenraam  3b 

24 mei Lotte Slaghuis  8b 

28 mei Evi Wanders  1/2b 

29 mei Marc de Lange  8a 

31 mei Jade Wemmenhove 1a 

1 juni Richard Sterenborg 1/2a 

1 juni Jorn Mantingh  4a 

5 juni Daniël Slomp  7b 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 18 mei, wordt er weer oud papier opgehaald. 

De ouders/verzorgers van groep 1 en 2 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. 

 

 
 

 

SMOKEY 

Vorige week hebben de groepen 4b, 5b en 7b les gehad in het kader van 

‘Brandveiligheid’. Onder de noemer ‘Smokey’ gaven brandweermedewerkers 

voorlichting over brandveilig leven en ze hebben de leerlingen kennis laten 

maken met de mogelijkheden om zelf het risico op brand te verkleinen, 

brand te ontdekken, hoe te reageren bij brand en hoe je jezelf goed kunt 

voorbereiden. 

In Nederland willen we graag onderzoeken in hoeverre de lessen op school 

ook ‘meegenomen’ worden naar huis en of de brandveiligheid thuis met 

elkaar besproken wordt. Zou u daarom als ouder/verzorger een online 

vragenlijst in willen vullen? Ester Sloot en Kyra Speel, Studenten PABO 

NHL/Stenden hogeschool Emmen voeren dit onderzoek uit. 

 

De vragenlijst is te bereiken via onderstaande link: 

https://goo.gl/forms/8XF5i17ER8WsQssA3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://goo.gl/forms/8XF5i17ER8WsQssA3
http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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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 

We genieten van het goede weer en spelen heerlijk buiten, ook met de Swinxs en we spelen slagbal op het grote 

plein. Binnenkort is het avond4daagse en we hebben er zin in. 

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!   

Ganzenroer 2 7833 GH Nieuw-Amsterdam  

06-14302224     bsoduimelot@outlook.com 

Groetjes Team BSO Duimelot 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Brinkmanor@obs-bascule.nl
tel:0614302224
mailto:bsoduimelot@outlook.com
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Verkeersveiligheid obs De Bascule 

 

Halen en brengen 

Om de verkeersveiligheid rond scholen zo optimaal mogelijk te maken is een werkwijze vereist van structureel 

samenwerken met ouders, school, kinderen, politie en gemeente. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid. We 

hebben een werkgroep verkeer die bestaat uit ouders en leerkrachten. 

Educatie (de verkeersopvoeding van kinderen), communicatie en handhaving spelen hierbij een belangrijke rol. 

Wij als school vinden educatie een belangrijk speerpunt en wij zijn in het bezit zijn van het 

verkeersveiligheidslabel. Ieder jaar vinden er educatieve activiteiten plaats op het gebied van Verkeer en ook 

komt Streetwise een keer per twee jaar op onze school. Dit is een verkeersprogramma van de ANWB voor de 

basisschoolleerlingen. Ook doen we mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. 

Op school zijn er tevens afspraken gemaakt voor het halen/brengen van kinderen. 

Komt u uw kind brengen met de auto dan verzoeken wij u om de auto in de vakken te parkeren van de school en 

ook gebruik te maken van de parkeervakken verderop in de straten in de omgeving van de school. Wij vragen u 

dan ook om zoveel mogelijk uw kind(eren) op de fiets of lopend te brengen. Komt u uw kind ophalen dan is het 

gebruikelijk dat u voor het hek wacht totdat het bijna tijd is. Is het bijna tijd dan kunt u gerust het plein 

opkomen en wachten bij een van de uitgangen. 

 

Verkeersbrigadiers 

De leerkrachten zijn allemaal aangesteld als verkeersbrigadier en hebben hiervoor een cursus gevolgd. Op 

school is een verzamelstaat behorende bij het algemeen aanstellingsbesluit Verkeersbrigadiers aanwezig. 

 

Vervoer t.b.v. activiteiten buiten school 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vragen we ouders om toestemming om mee te gaan op een 

schoolreisje/groepsuitje. Hiervoor tekenen ouder(s)/verzorgers(s) het toestemmingsformulier. Geven ouders 

geen toestemming dan gaat de leerling niet mee. Voor het vervoer van kinderen ten behoeve van activiteiten die 

buiten de school plaatsvinden worden de richtlijnen van de ANWB gehanteerd. Mochten we gebruik maken van 

vervoer in auto’s door ouders vragen wij aan de ouders om een geldig rijbewijs en een afdruk (kopie, foto of 

mail) van de ongevallen inzittendenverzekering (hoeveel inzittenden verzekerd zijn) of schade 

inzittendenverzekering. Op het kentekenbewijs staat hoeveel zitplaatsen de auto heeft. 

De leerkracht zal de ouders die meerijden vragen om dit te laten zien en dit controleren.  

Vanaf deze week maandag (20 mei 2019) houden we ons aan deze afspraak. 

Indien de leerlingen op de fiets of te voet deelnemen aan het verkeer draagt de begeleiding een veiligheidsvest. 

 

Natuurlijk zal het even wennen zijn maar samen zorgen we er wel voor dat de kinderen veilig zijn! 
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