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Belangrijke data

In dit nummer o.a.:
Schoolfotograaf
Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag
16 oktober komt de schoolfotograaf.
Op pagina twee staat een
opgavestrookje voor een foto van
leerlingen met een niet schoolgaand
broer(tje) en/of zus(je), deze wordt op
maandag 14 oktober gemaakt.
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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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1 oktober
2 oktober
2 oktober
4 oktober
7 oktober
7 oktober
7 oktober
8 oktober
14, 15 en 16 oktober
15 oktober
15 oktober
17 en 18 oktober
19 oktober
21 t/m 25 oktober
Denkt u aan het

MR vergadering
Start Kinderboekenweek Reis je mee?
Schoolkamp groepen 8
Groepen 8 terug van schoolkamp
Boswachter groep 6a
Dag van de leerkracht
OR vergadering
Boswachter groep 6b
Schoolfotograaf, planning volgt
Schrijversbezoek
Boswachter groep 7a
Klassenshow
Oud papier halen groepen 1 en 2
Herfstvakantie
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
Dave Buist is deze week bij ons op school gekomen in groep 1a.
Wij wensen Dave een hele fijne tijd toe bij ons op school.
Er gaan nu 338 lln. naar o.b.s. De Bascule
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AVG
Als u al eens een formulier
“Toestemming gebruik
beeldmateriaal” heeft ingevuld
en ondertekend hoeft dit niet
ieder schooljaar opnieuw. U
heeft dan wel het recht om
deze in te trekken of te
wijzigen. Voor nieuwe lln. dient
dit formulier wel ingevuld te
worden. Deze formulieren zijn
op school verkrijgbaar.

Schoolfotograaf
Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16
oktober komt de schoolfotograaf. De globale
planning zal volgende week in het Basculenieuws
verschijnen. Op deze dagen geven we geen gymles
in verband met de schoolfotograaf. In de loop van
de week zal deze les ingehaald worden middels een
ontspannen en/of sportieve activiteit.
De foto van leerlingen met een niet schoolgaand
broer(tje) en/of zus(je) wordt op maandag 14
oktober gemaakt. Mocht u hier gebruik van willen
maken, dan ontvangen wij graag voor dinsdag 1
oktober onderstaand strookje terug. Denkt u er
nog even aan om op deze dagen zoveel mogelijk
dezelfde, vrolijke kleding aan te doen? Mocht u
nog vragen hebben, dan horen we dit graag.
Opgavestrook schoolfotograaf maandag 14
oktober niet schoolgaand broer(tje) en/of
zus(je):
Naam leerling:
………………………………………………………………………………
Groep:
………………………………………………………………………………
Strookje inleveren bij de groepsleerkracht voor
dinsdag 1 oktober. Op vrijdag 4 oktober
ontvangt u dan een briefje met de tijd retour.
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Klassenshow 1
De eerste klassenshow van dit schooljaar vindt plaats
\ in
op donderdagochtend 17 en vrijdagochtend 18 oktober
het speellokaal in school. Tijdens de klassenshow treden
kinderen uit verschillende klassen voor elkaar op. Dat kan
zijn met de hele klas, maar ook mag een kind individueel
of in een groepje een optreden verzorgen. Let u even op
de tijden! We hopen weer op twee gezellige ochtenden.

U bent van harte uitgenodigd om naar het optreden
van uw kind/kleinkind te komen kijken. Kleinere
kinderen zijn welkom, mits zij stil op schoot kunnen zitten
en geen “overlast” veroorzaken. We vertrouwen op uw
medewerking!
Thema feesten / Kinderboekenweek:
Donderdag
17 oktober
08.45 - 09.15 uur

Groepen:
1A en 2A

Vrijdagochtend
18 oktober
08.45 - 09.15 uur

Groepen:

09.25 – 09.55 uur

7A en 5A

09.30 – 10.00 uur

5B en 7B

10.45 – 11.15 uur

8A en 4A

10.30 – 11.00 uur

8B en 6A

13.00 – 13.20 uur

3B/4B

11.15 – 11.45 uur

-

13.30 – 14.00 uur

6B en 3A

1B en 2B

23
Basculenieuws
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!
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Voorschool De Bascule
Deze week zijn we begonnen met het thema vervoer. We werken met
boekenpret. Dit houdt in dat alle kinderen uit één groep hetzelfde
boek mee naar huis krijgen. Zowel op school als thuis kan hieruit voor
gelezen worden. Ook horen hier opdrachten bij. Groep 1 en 2 werken
met het boek ‘Eend op de fiets’
Groep 3 en 4 werken met het boek ‘Kleine blauwe truck’.

Zus&Zo
0591-561891
06-23335726
bso@kdvzusenzo.nl

Jarigen t/m 13
september
Jarigen t/m 3 oktober
Van harte gefeliciteerd!
Van harte gefeliciteerd!
6 juli Esmee Bakker
27 sept.2b
Koen Nieland
3a
27 sept. Angelo Nijland
5b
28 sept. Fleur Finke
3a
29 sept. Nayla-Jenell Oost
7a
1 okt. Lieke Sterken
3a
1 okt. Julia Smit
6b
1 okt. Koen Slaghuis
7a
1 okt. Gwen Vos
8b
3 okt. Finn de Vries
3b/4b
3 okt. Teun Lambers
6b

BSO Zus & Zo
Op de BSO zitten we alweer in de derde week van het thema vervoer.
De kinderen hebben buiten een eigen weg getekend met stoepkrijt.
Over deze weg werd vervolgens fanatiek gereden met verschillende
speelgoedauto’s. Daarnaast werd er ook in de zandbak volop gegraven
met diverse graafmachines. De rand van de zandbak gebruikten de
kinderen als weg waar de speelgoedauto’s overheen konden rijden.
Verder hebben we buiten nog een quiz gedaan over het thema
vervoer. Tijdens de quiz kwamen we erachter dat de kinderen al heel
veel weten over het thema. Binnen op de BSO hebben de kinderen
met lego diverse auto’s gemaakt. Ten slotte werd er afgelopen week
ook vrij gespeeld door de kinderen.
Zo hebben een aantal kinderen geverfd, gebouwd met kapla, getekend
en/of geknutseld. Het was weer een gezellige week op de BSO!
Groeten team Zus & Zo
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Oud papier
Op zaterdag 21 september 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 19 oktober. 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.
Zoals iedereen weet halen wij, de ouderraad en vrijwillige
ouders/verzorgers elke 3e zaterdag van de maand (m.u.v. juli en augustus)
oud papier op in Nieuw-Amsterdam en Veenoord.
Helaas valt het ons steeds vaker op dat er niet meer alleen oud papier aan
de weg staat, maar ook dozen waar veel piepschuim, plastic, oude kleding
e.d. in zit. Zodra onze vrijwilligers dit erin zien zitten, laten ze de
desbetreffende doos staan of leggen het terug in de tuin waar het oud
papier staat. Dit heeft ook een reden. De reden is als ze op de stortplaats
van het oud papier merken dat er ander materiaal dan oud papier in de
vrachtauto zit, zou het maar zo kunnen dat de gehele vracht afgekeurd
word. Dan hebben we het werk voor niets gedaan en moeten we afvalkosten
betalen want dan wordt het als restafval gezien. Om dit te voorkomen
vragen we u dringend hier op te letten en evt. uw buren of kennissen
hier op te attenderen. Wij kunnen hele leuke dingen met de opbrengsten
van het oud papier organiseren en dus zou het zonde zijn als er 1 of
meerdere vrachten zullen worden afgekeurd.
Samen staan we sterk.

Luizen hercontrole
In één groep is deze week een luizen hercontrole geweest.
Hierbij zijn er geen luizen/neten meer aangetroffen.

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
Spreekuur
terecht.

Iedere maandagochtend van
8.30 tot 9.30 uur houdt de
Locatieleider spreekuur. U kunt
dan met uw vragen,
opmerkingen, verlofaanvragen
Basculenieuws
etc. bij
haar terecht.
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

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.

Fietsenkeuring
In het kader van ons streven een verkeersveilige school te zijn, hebben we op dinsdag 24 september een grote
fietscontrole gehouden voor de leerlingen van groep 3 t/m 8.
Hierbij zijn 197 fietsen gekeurd, 146 goed gekeurd, 21 afgekeurd en waren er 30 dagfietsen (verlichting).
Een aantal fietsen vertoonden een (klein) gebrek en komen in aanmerking voor een herkeuring. De herkeuring
word door ons zelf gedaan, zodra de fiets gerepareerd is kunnen de leerlingen zich melden bij onze conciërge
(Alma), als de fiets goed is gerepareerd krijgen de leerlingen alsnog een sticker.
De leerlingen hebben een kopie van het keuringsrapportje meegekregen met daarin de punten waarop hun fiets
gekeurd is. De meeste gebreken zijn vaak eenvoudig en goedkoop te repareren. Het is een kleine moeite, maar
het kan de verkeersveiligheid van uw kind enorm vergroten!

Oproep hulpouders gezocht
Zoals de meesten van jullie wel weten worden er best veel activiteiten georganiseerd op school. Ook wij van de
ouderraad zijn voor deze activiteiten hulp nodig. Lijkt het u leuk om ons te helpen meld u zich dan aan bij 1 van
onze leden of via or@obs-bascule.nl. Alvast bedankt namens de ouderraad
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Nieuws uit de kleutergroepen
Vorige week vrijdag hebben de kinderen van de kleutergroepen een raadsel mee naar
gekregen. Het raadsel was: als je me ziet dan ben ik wit van voren en rood van
achteren. Afgelopen maandag hebben we de antwoorden in de groepen besproken.
De oplossing was, zie de foto: Verlichting zorg dat je gezien wordt.
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huis

Daarna zijn we begonnen aan ons nieuwe thema: vervoer en we gaan op reis, het thema van de kinderboekenweek.
Hiervoor hadden we als gast fietsenmaker Martin Jeuring uitgenodigd die met heel veel enthousiasme over de
fiets heeft verteld. Daarbij heeft hij ook over de veiligheid op de fiets als je van huis naar school gaat
gesproken. De kinderen vonden het erg leuk en leerzaam. Want vandaag tijdens de fietsenkeuring van de
groepen 3 t/m 8 moesten ze wel even kijken of wel overal goed opgelet werd.

Oproep Barbies en kleding
De kinderen van groep 2a vinden het geweldig om met Barbies hun fijne motoriek te verbeteren. Wij zijn
daarom op zoek naar Barbies en kleding. Heeft u thuis Barbies of kleding die over is, wij zijn er erg blij mee! Dit
mag uiteraard ook de mannelijke variant zijn.

Regel van de maand
In de maand oktober hanteren we twee regels van de maand. Deze maand zijn dat: “Samen spelen is gezellig”,
en “Zorg goed voor elkaar”
Deze regels hebben veel met elkaar te maken. Als je goed voor elkaar zorgt wordt samenspelen ook leuk. In de
klassen zal aan deze twee regels extra aandacht geschonken worden.
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BSO DUIMELOT-KONN

Afgelopen week hebben we een aantal verjaardagen gevierd. In het speellokaal dansen we er op los.
Op leuke muziek worden er verschillende dansje bedacht en geoefend. In groep Drakenland zijn de
meiden druk bezig met het plakken met kralen en maken er de mooiste creaties van. Ook worden er
mooie unicorns geknutseld en spelen we een spelletje
Groetjes Team BSO Duimelot

Inzamelen oude mobiele telefoons
In de hal van school staat sinds kort een inzamelbak voor de Cliniclowns. Hierin kunt u oude mobiele telefoons
schenken voor dit goede doel. Inzamelen is goed voor het milieu en met de opbrengst steun je Cliniclowns. Voor
elke mobiel ontvangen zij een vergoeding van €3,00. Hiermee kunnen zij nog meer zieke en gehandicapte
kinderen afleiding en plezier bezorgen!
De Cliniclowns zorgen voor veerkracht en verlichting bij zieke en gehandicapte kinderen én mensen met
dementie. Zo leveren zij een bijdrage binnen de zorg en dragen ze op een positieve manier bij aan het welzijn
van mensen in een kwetsbare situatie.

Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie:
‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk
vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en
leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?





U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij een Bruna winkel en levert de
kassabon in op school.
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel (dit kan t/m 15 november)
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.
We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken
bij een Bruna-winkel.

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op

https://www.bruna.nl/schoolbieb
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