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Schoolreisgelden en ouderbijdrage 

De schoolreizen van de groepen  

1 t/m 7 staan voor mei en juni 

2020 gepland. Indien u nog niet 

heeft betaald, zou u dit dan zo 

spoedig mogelijk willen doen? Op 

pagina 5 staan de vastgestelde 

bedragen.  

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van o.b.s. De Bascule 
 

 

Belangrijke data 
2 en 3 maart 10-minutengesprekken 

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 en 

de school van uw kind(eren) 

31 maart MR-vergadering 

1 april Fietsenkeuring 

6 t/m 9 april Entreetoets groepen 7 

6 april OR-vergadering 

9 april Paasbrunch 

10 april Goede Vrijdag 

13 april Tweede Paasdag 

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 
Noud Luchjenbroers is deze week bij ons op school gekomen in groep 1a.  

Wij wensen Noud een hele fijne tijd toe bij ons op school. 

 Er gaan nu 351 lln. naar o.b.s. De Bascule. 
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Jaargang 17 nummer 22 

In dit nummer o.a.: 
 

 EU FRUIT – IK EET HET BETER  

In het kader van ‘de Gezonde School’ 

hebben we ingeschreven op het EU-

Schoolfruitprogramma. 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. 

http://www.obs-bascule.nl/
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10-minutengesprekken 
Op maandag 2 en dinsdag  

3 maart zijn de  

10-minutengesprekken.  

De uitnodiging hiervoor is op 

woensdag 26 februari 

meegegeven.  

Vandaag is het rapport mee 

naar huis gegaan. 

 

Denkt u eraan om het rapport 

mee te nemen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU FRUIT – IK EET HET BETER  

In het kader van ‘de Gezonde School’ 

hebben we ingeschreven op het EU-

Schoolfruitprogramma. 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. 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  

De fruitlevering van week 9 was: 

1. Waspeen 

2. Mandarijn  

3. Peer            

 

Volgende week ontvangen wij 

onderstaande fruit/groente op school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit wordt op de dinsdag, woensdag en 

donderdag uitgedeeld tijdens het 10-

uurtje: 

1. Valencia Sinaasappel 

2. Pastinaak 

3. Appel 

 

 
 
Groen, geel of bruin? 

Groene bananen, gele bananen of bruine 

bananen: hoe rijp eet jij bananen het 

liefst? YouGov deed onderzoek naar deze 

vraag en kwam tot de conclusie dat de 

voorkeuren nogal uiteenlopen. Bijna de helft 

(47%) van de respondenten gaf de voorkeur 

aan een gele banaan die nog een beetje 

groen is. Vooral bij babyboomers was deze 

banaan erg populair. Sommigen gaven juist 

de voorkeur aan groene bananen (5%) en 

anderen aan bananen met al wat bruine 

vlekjes (11%). Ongeveer een derde (31%) at 

het liefst een stevige gele banaan. 

Bron:Veggipedia daar staat ook een leuk 

recept wat je met overrijpe banenen kunt 
doen! 

 

 
 

 

https://www.considerable.com/health/diet/bananas-ripeness/
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D32303636310D32323934380D3539373138380D3132383638310D300D6E4A53446D455762583734510D310D0D300D3231323932300D372E372E302E32303131350D33
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorschool De Bascule 
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad! 

Deze week beginnen we met het thema ‘ik en mijn familie’. 

Alle kinderen nemen foto’s van thuis mee waarop familie 

te zien is. In de kring mogen de kinderen vertellen wie er 

op de foto’s te zien is. Met al deze foto’s maken we in de 

groep een mooie fotomuur. Ook doet Puk 

alsof hij een baby is, de kinderen mogen hem 

verzorgen. In de huishoek wordt er met de 

spulletjes vadertje en moedertje gespeeld.  

We knutselen een huisje waarin we onszelf 

tekenen. 

 

BSO Zus & Zo 
Wat is de voorjaarsvakantie weer snel voorbijgevlogen.. 

Op de BSO hadden we een super leuk en gevarieerd 

programma opgesteld. We zijn ’s 

maandags naar Wildlands geweest. Wat 

hebben we genoten met z’n allen. Op de 

dinsdag hebben we iets lekker gemaakt 

voor de vogels. In de middag mochten de 

kinderen geblinddoekt van alles gaan 

proeven en voelen. Woensdag stond in het teken van de 

discodag. De kinderen konden dansen, snoephappen, chips 

eten, nagels lakken en schminken. De donderdag zijn de 

kinderen creatief bezig geweest met het maken van een 

reclamespot. Op vrijdagochtend zijn we gezellig naar de 

Zorgvilla geweest.  

De kinderen hebben samen met de bewoners een gezonde 

snack gemaakt.  

Nu de vakantie is afgelopen komen de kinderen weer 

uitgerust naar de BSO.  

De kinderen vertellen tijdens het drinkmoment welke 

leuke dingen ze allemaal hebben gedaan in de vakantie. 

Daarna wordt er heerlijk buiten gespeeld als het weer 

het toelaat. Binnen mogen de kinderen lekker knutselen of 

ze kiezen ervoor om te spelen in het speellokaal met de 

blokken, lego, PlayMais, voetbaltafel etc.  

    

Groeten team Zus & Zo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 5 maart 
 

2 maart Stan van Essen 2a 

4 maart Yordie Jeuring 8b 

5 maart Sanne Oost        3b/4b 

 

  

 
 
Coronavirus  

Onderwerp van gesprek in de hele 

wereld: het Coronavirus. De GGD heeft 

ons gevraagd u onderstaande link aan te 

bieden, zodat u informatie op kunt 

zoeken indien u zich zorgen maakt. Zo 

hoeft u niet op internet te zoeken en 

heeft u relevante, juiste en actuele 

informatie. De website: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-

19/vragen-antwoorden#Europa 

 

 

 

 

 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Europa
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Europa
about:blank
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Oud papier 

Op zaterdag 15 februari 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 21 maart.  

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.  

 

 

 

 

Luizencontrole 

Deze week was er luizencontrole in alle groepen. Op dit moment is de uitslag daarvan nog niet bekend en wordt 

er nog gecontroleerd.De desbetreffende groepen en ouders/verzorgers worden via de mail op de hoogte 

gebracht zodra de uitslag bekend is. 

 

 

Thema “erfgoed” 

We zijn deze week gestart met ons derde thema van dit schooljaar: 

“Erfgoed”. Sommige leerkrachten zullen een oproep doen via klasbord of de 

mail om ons daarbij te helpen met bijvoorbeeld het verzamelen van 

spulletjes of misschien informatie geven over vroeger of het dorp en zijn 

omgeving. Het onderliggende thema is dan ook “Een plaats met vaart”. De 

groepen zullen zich verdiepen in “hoe het in het verleden was” en “hoe de 

drie plaatsen van ons cluster (Erica, Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek) 

zijn ontstaan. Via Elsbeth van Beilen (Atelier Abel) hebben we prachtige 

hulpmaterialen gekregen. Deze heeft zij voor ons speciaal ontwikkeld. Voor 

iedere bouw is er een soort letterbak in een museumkoffer. In alle groepen 

wordt er t/m 3 april gewerkt aan dit thema. U zult er ongetwijfeld veel 

over horen en zien. We wensen de kinderen ontzettend veel plezier en 

hopen dat ze er maar veel van mogen opsteken.  
 

In school is deze week weer prachtige decoratie neergezet door de deco en 

schildergroep. Het ziet er erg sfeervol uit en past natuurlijk deze keer 

precies bij ons thema. Hartelijk bedankt daarvoor! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020 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 2019/2020:  

Groep 1/2   € 25,= 

Groep 3/4 € 25,= 

Groep 5/6 € 28,50 

Groep 7 € 47,50 

 

De bedragen voor de schoolreisgelden 2020/2021: 

Groep 8:  € 85,= 

 

Het schoolreisgeld kan worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van 

de ouderraad NL60RBRB0851273572 o.v.v. naam en groep van uw kind. 

  

 

Indien u de schoolreisgelden 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. 

 
Woensdag = Waterdrinkdag 

Het afgelopen jaar hebben we de woensdag als water drink dag ingevoerd. Iedere tweede 

woensdag van de maand voegen we aan het water fruit toe zodat er een andere smaak aan het 

water gegeven gaat worden. . 

Als de leerlingen in de pauze iets gaan drinken dan zal dit water zijn. U kunt gewoon een 

waterfles of beker meegeven. Alvast hartelijk dank voor de medewerking. 

 

 
 

Gezonde school en gezonde lunch 

Wij zijn een gezonde school.Twee jaar gelden is het vignet Sport en bewegen behaald. Het 

vignet Voeding is net voor de zomervakantie behaald en hiervoor is een beleidsplan Voeding 

geschreven. Dit beleidsplan is te vinden op onze website. 

In dit beleidsplan kunt u voorbeelden van gezonde traktaties vinden en ook voorbeelden van een 

gezonde lunch en alternatieven voor tussendoortjes. Het zal wennen zijn voor ouders, kinderen 

en team, maar dit gaat vast en zeker lukken. 

 

 

 

 

mailto:or@obs-bascule.nl
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Nieuwsbrief - Pilot Gratis Zuivel op jouw school! 
 

Beste ouders, 

 
Van 9 maart t/m 12 juni krijgen de kinderen gratis twee keer per week Schoolmelk 

aangeboden. De school doet namelijk mee aan een Schoolmelk pilot!  

 

Met de Schoolmelk pilot zorgen we dat alle kinderen in de klas een gezonde keus krijgen 

aangeboden door kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende 

drankjes dat valt binnen de Schijf van Vijf. Schoolmelk wordt aangeboden door 

FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese Unie en het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

 

Wat kunt u verwachten? 
Op dinsdag en donderdag zal er in de ochtendpauze op obs De Bascule Schoolmelk 

worden aangeboden! 

 

Gedurende de pilotperiode ontvangt uw kind zuivel op school.  

Dit zal in sommige weken halfvolle melk/karnemelk zijn. In deze weken hoeft u geen 

drinken mee te geven.  

Als uw kind allergisch is voor zuivel of het product niet lekker vindt kunt u hier alvast 

rekening mee houden.  

In andere weken zal dit halfvolle yoghurt zijn. Zie hieronder voor een overzicht: 

 
Wk 1 Wk 2 Wk 3 Wk 4 Wk 5 Wk 6 

Melk/Karnemelk Yoghurt Melk/Karnemelk Melk/Karnemelk Melk/Karnemelk Yoghurt 

 
In week 17-19 (periode 20 april t/m 8 mei) zal er geen Schoolmelk worden 

uitgeschonken in verband met de meivakantie.  

 

Wk 7 Wk 8 Wk 9 Wk 10 Wk 11 

Melk/Karnemelk Melk/Karnemelk Melk/Karnemelk Yoghurt Melk/Karnemelk 

 

o Gratis lekkere koude zuivel voor iedereen 

o 11 weken, 2 dagen per week 

o Gelijkheid in klassen 

o Aanleren van gezonde eetgewoontes 

 

Aanleiding en achtergrond 
Schoolmelk is een bestaand initiatief van FrieslandCampina waarmee al jaren zuivel op 

school wordt gefaciliteerd met abonnementen via ouders. Met deze pilot wordt er 

onderzocht om gezonde voeding op scholen te stimuleren door gedurende een periode 

alle kinderen op school gratis van zuivel te voorzien. Een gezonde keus aanbieden werkt 

namelijk aanstekelijk en zo kunnen alle kinderen meedoen. Om deze propositie verder te 

kunnen ontwikkelen en werkelijkheid te laten worden zal er ter evaluatie een observatie 

moment zijn op school.  

De pilot zal gefinancierd worden door FrieslandCampina en de Europese Unie. Er zijn voor 

de school en ouders géén kosten verbonden aan de pilot.  

 

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u per mail contact opnemen met 
service@mailings.schoolmelk 

 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/wat-staat-er-in-de-vakken-van-de-schijf-van-vijf/vis-peulvruchten-vlees-ei-noten-en-zuivel.aspx
mailto:service@mailings.schoolmelk
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SMOKEY 

Op maandag 2 maart en dinsdag 3 maart krijgen onze leerlingen allemaal les in het kader 

van ‘Brandveiligheid’. Onder de noemer ‘Smokey’ zullen 

brandweermedewerkers voorlichting geven over brandveilig leven en onze 

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. Natuurlijk zal ook ons ontruimingsplan 

onder de loep worden genomen. En dit gaan wij met alle leerlingen oefenen 

op dinsdag 3 maart. 

 
 

 

Regel van de maand 

In de maand maart staat de volgende regel centraal: 

“Samen houden wij de klas en het schoolplein netjes” 

Dat valt niet altijd mee. Soms is het wel gemakkelijk om een pakje of een papiertje 

naast je neer te gooien. We leren de kinderen hun eigen spullen op te ruimen. Ook wordt 

elke week door een groep het plein opgeruimd. 
 

 
 

 

 

Honden aan de lijn 

Bij deze het verzoek om honden, gelijnd of ongelijnd, niet op het schoolplein of in school 

te laten. U dient dan buiten het hek met uw hond te wachten, zodat de veiligheid van 

een ieder gewaarborgd wordt. Een uitzondering hier op is er voor de honden die voor 

een spreekbeurt op school komen. 
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Voorleeswedstrijd 

Na een spannende voorronde op school, mocht Demi Jeuring onze school 

vertegenwoordigen in de bibliotheek in Emmen. Ze had flink geoefend, maar was toch 

nog best een beetje zenuwachtig. Boven in de bibliotheek was een gezellige zaal 

ingericht. Er stond een mooie, rode stoel klaar. En het was feestelijk versierd. 

Er waren in totaal 11 voorlezers in deze ronde. Demi was als tweede 

aan de beurt. Ze introduceerde zichzelf en haar boek heel goed. 

Het voorlezen ging haar ook goed af. Ze keek goed de zaal in en 

wist de emoties van het verhaal goed over te brengen. 

Daarna kon het wachten beginnen. Er waren nog een aantal 

voorlezers en de jury moest nog in beraad.  

De tijd werd gevuld door een Mimespeler. Heel erg leuk 

gedaan! Uiteindelijk kwam de jury met het verlossende woord. Helaas heeft 

Demi niet gewonnen. Er was een terechte winnares uit Emmen. 

Maar Demi heeft het echt heel erg goed gedaan en we zijn dan ook heel erg 

trots op haar! 

  

 

 

 

Opbrengst 

Optiek Klaasen in Nieuw-Amsterdam had een leuke actie bedacht voor de opening van 

hun prachtige winkel in het dorp. Ze hebben gevraagd of genodigden in plaats van een 

bos bloemen of een cadeau een geldbedrag wilden geven voor de beide scholen in het 

dorp. Dat heeft tot een mooi resultaat geleverd. 

Donderdagochtend mochten de beide locatiedirecteuren in de nieuwe zaak komen om de 

cheque in ontvangst te nemen. 

Beide scholen hebben een bedrag van €470,00 mogen ontvangen. 

We gaan hier samen met de leerlingen (leerlingenraad) een mooie bestemming voor 

zoeken. 

Namens alle kinderen van De Bascule hartelijk dank hiervoor!!!!! 
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Hulp gevraagd pleindienst 

Om tussen de middag de opvang van de leerlingen goed te regelen zijn we u, ouders 

en verzorgers van de leerlingen, nodig.  

Wij zijn op zoek naar hulp en naar “inval” hulpouders die bij ziekte enz. een 

helpende hand kunnen bieden. 

 

De subsidie die wij hiervoor via de Gemeente ontvangen is bestemd voor een 

vrijwilligersvergoeding die we ouders of verzorgers geven als ze tijdens de pauze 

toezicht houden op het plein. 

 

De leerlingen eten met de eigen leerkracht in de klas. Daarna gaan de leerlingen een half 

uur naar buiten. De pauzes houden we op twee verschillende momenten achter elkaar. 

Het is de bedoeling dat u, wanneer u toezicht houdt op de leerlingen, dit twee keer een 

half uur doet. In totaal is dit een uur. Voor dit uur krijgt u een bedrag van €4,50.  

Tijdens dit toezicht is er ook altijd een leerkracht aanwezig als eindverantwoordelijke 

en als aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger.  

Hierbij doen we dan ook een oproep aan alle ouders/ verzorgers, opa's en oma's en 

anderen om zich aan te melden om te komen helpen bij het toezicht houden tussen de 

middag.  

Wellicht kunt u een dag of meerdere dagen komen helpen. 

U kunt zich opgeven door onderstaand briefje in te leveren bij de leerkracht van uw 

kind(eren). U mag ook bellen met school telefoonnummer: 0591-552042 en vragen naar 

Jacqueline Grupstra.  Haar mailadres is locatieleider@obs-bascule.nl 

Mocht u nog vragen hebben dan horen we dit graag van u.  

 

 

 

Naam leerling(en): 

Groep: 

 

Naam ouder/verzorger: 

Telefoonnummer:  

 

Welke dagen kunt u helpen: 

Maandag / Dinsdag / Donderdag / Vrijdag 

 

 

mailto:locatieleider@obs-bascule.nl
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