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Bascule 

nieuws 

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. 

 

 

Schoolreisgelden 

De schoolreizen van de groepen  

1 t/m 7 staan voor mei en juni 2019 

gepland. Indien u nog niet heeft 

betaald, zou u dit dan zo spoedig 

mogelijk willen doen? Op pagina 5 

staan de vastgestelde bedragen.  

 

Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

25 januari 2019 

Jaargang 16 nummer 17 

In dit nummer o.a.: 

 

 

Belangrijke data 
4 feb. OR-vergadering 

5 feb. MR-vergadering 

8 feb. Rapport 1 mee 

11 feb. Contactavond 

12 feb.  Contactavond 

14 feb. Atelier Abel groep 5a en 5b 

14 feb. GMR vergadering 

16 feb. Oud papier halen groepen 3 en 4 

18 t/m 22 feb. Voorjaarsvakantie 

26 feb. Luizencontrole 

28 feb. Atelier Abel groep 7a en 7b Nachtwacht 

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 
Er zijn deze week geen nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. 

Er gaan 356 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

http://www.obs-bascule.nl/
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WORKSHOP CULTUREEL 

ERFGOED  

Binnenkort hebben de 

leerlingen van groep 3 t/m 5 

een workshop in het kader van 

cultureel erfgoed. De 

workshop wordt voorbereid en 

gegeven door Elsbeth van 

Beilen. Zij heeft voor de 

groepen 1-2, 3 t/m 5 en 6 t/m 

8 een leskist gemaakt in het 

kader van cultureel erfgoed. 

Voor onze school is het thema 

‘Een plaats met vaart’. Later 

dit schooljaar komen de 

andere groepen aan bod. We 

houden u op de hoogte. 

 

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!  

 

Fruitlevering  

Volgende week ontvangen wij onderstaande 

fruit/groente op school. Dit wordt op woensdag, 

donderdag en vrijdag uitgedeeld tijdens het 10-

uurtje. 

 

1. Mandarijn 

2. Peer 

3. Watermeloen 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist je dat? 

 

• 

... Nederland een van de weinige 

landen is waar de jarige andere 

mensen moet trakteren? In de 

meeste andere landen is het de 

gewoonte dat de jarige 

getrakteerd wordt. 
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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 

 

 

 

 

 

 
 

Van harte gefeliciteerd 

25 jan. Fleur Klaver  8b 

29 jan. Milou Pals  3a 

31 jan. Tessa de Vries  4b 

31 jan. Isa-Beau Wemmenhove 6a 

 

Jarigen  
t/m 31 januari  

 

 

 

 

 

Voorschool de Bascule 

We werken aan het thema: Hatsjoe! We hebben onze eigen 

dokterspraktijk. Er worden pleisters geplakt, verbandjes gelegd, 

prikjes gegeven, gemeten en gewogen en kinderen weer beter 

gemaakt. In de kring spelen we een luister spel met de 

muziekinstrumenten. We laten aan elkaar zien hoe we in bed 

liggen. Op onze rug, buik of zij. Ook knutselen we een medicijnen 

potje.  

 
BSO Zus & Zo 

Afgelopen week zijn wij begonnen met het thema “eten en 

drinken.” De kinderen hebben een quiz gespeeld met allerlei 

vragen over dit thema. Dit was voor sommige kinderen best wel 

lastig. Een vraag die hierin voor kwam was deze: 

Wat is de meest gestelde vraag bij de afhaalchinees? Sambal 

bij? Daarnaast hebben we pizza’s geknutseld, gespeeld bij de 

marktkraam en het spel “vies en lekker” buiten gespeeld. 

Volgende week bestaat kindercentrum Zus & Zo 9 jaar! Dat 

betekent dat het de hele week feest is. Het thema dit jaar is 

“Eten en drinken.” De kinderen mogen de hele week 

verkleedkleding meenemen, zodat ze zich op de BSO kunnen 

omkleden. Wij hebben er veel zin in, jullie toch ook? 

Groeten team Zus & Zo 

 

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 

 

 

 

 

 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
mailto:administratie@obs-bascule.nl
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Opgave 4 jarigen 

Meld uw kinderen van 4 jaar 

z.s.m. aan. U kunt dit doen 

middels een formulier die u bij de 

Locatieleider kunt krijgen. 

 

 

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.  

 

 

Luizenhercontrole 

Tijdens de luizenhercontrole in 

twee groepen, zijn er geen neten 

meer aangetroffen. We zijn op 

dit moment dus luisvrij! De 

volgende controle in alle groepen 

staat gepland op dinsdag 26 

februari 2019.  

 

 

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. 

 

 

 

 

Kort nieuws 

Oud papier 

Op zaterdag 19 januari is er weer oud papier opgehaald. 

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. De volgende keer dat er oud papier 

gehaald gaat worden is op zaterdag 16 februari. 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. 

 

 
 

 

 

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 

 

 
 

 

 

BSO Duimelot 

Het is weer gezellig op de BSO. We spelen spelletjes en we 

maken mooie zelf geknutselde fotolijstjes. Deze hangen we later 

op onze mooie wand in de groep. Het sneeuwt en we spelen lekker 

buiten. We hebben een sneeuwballengevecht. Binnen oefenen de 

kinderen voor een voorstelling die ze zelf bedacht hebben. Ook 

mogen we weer een nieuw kindje verwelkomen. Wij wensen je een 

fijne tijd toe bij ons op de BSO.  

Groetjes Team BSO Duimelot 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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?  

 

Wij zien de betaling graag voor 1 april tegemoet! 

 

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. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Brinkmanor@obs-bascule.nl
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Voorleesdagen 

De Nationale Voorleesdagen 2019 die tot 2 februari duren, werden op woensdag 23 januari ook op 

onze school ingeluid met het voorlezen. De doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het 

stimuleren van het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.  

Die dag lazen er talloze bekende én onbekende Nederlanders voor op scholen in heel Nederland.  

Op de Bascule werd er in de onderbouw voorgelezen door een yogalerares, een dierenarts, een 

moeder van een leerkracht die vroeger ook onderwijzeres was, een vader en een oma.  

In sommige groepen hadden de leerkrachten geruild van groep. Daarnaast had groep 8 de 

Burgemeester op bezoek en in groep 5 was Emmenaar v/h jaar Wim Beekman op bezoek. De 

leerlingen hebben ontzettend genoten van alle spannende, leuke en grappige verhalen. 

Nogmaals bedankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


