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Zomerlezen 

Blijven lezen houdt het niveau op 

peil. Daarom hebben school en 

bibliotheek besloten dat de 

kinderen uit de groepen 3 en 4 in 

de zomer een boek mee naar huis 

krijgen.  

 

 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
28 juni Rapport 2 

1 juli OR vergadering 

2 juli Contactavond facultatief 

3 juli  Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij 

5 juli Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij 

8 juli Musical 

10 juli Meesters en Juffendag/Jaarfeest 

11 juli Doorschuiven 

12 juli Uitglijden groepen 8 (rond 10.30 uur) 

12 juli Alle leerlingen om 12 uur vrij! 

 Zomervakantie maandag 15 juli t/m 23 

augustus 

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 
Amy Medendorp is bij ons op school gekomen in groep 1d.  

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

Er gaan nu 373 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 juni 2019 

Jaargang 16 nummer 34 

In dit nummer o.a.: 
 

 Afscheid van juffen en meester 

Zoals ieder jaar moeten we ook dit 

jaar weer afscheid nemen van een 

aantal collega’s. Op pagina twee 

leest u hier meer over. 

 

http://www.obs-bascule.nl/
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Gezocht/verloren 

Wie heeft een zwarte voetbal 

met geel Nike teken gevonden? 

Ook zijn we op zoek naar een 

geel vestje met witte stipjes 

(meisjesvest). 

Graag afgeven bij de conciërge. 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid van juffen en meester 

Zoals ieder jaar moeten we ook dit jaar weer 

afscheid nemen van een aantal collega’s.  

Van het vaste personeel gaat Juf Jolijn onze 

school verlaten. Juf Jolijn gaat naar obs De 

Delftlanden. Ook meester Johan gaat 

afscheid nemen en hij gaat ook naar obs De 

Delftlanden. En als laatste gaat juf Diana naar 

een nieuwe uitdaging en dat is naar de 

Montessorischool.  

We wensen iedereen heel veel succes en 

bedanken deze kanjers voor hun inzet en 

expertise. We gaan ze natuurlijk ontzettend 

missen.  

 

Naast het vaste personeel nemen we ook 

afscheid van een aantal tijdelijke 

personeelsleden.   

We wensen juf Angela en meester Rob heel 

veel succes en hopen dat ze wellicht wel weer 

op De Bascule terecht komen.  

Waar meester Rob en juf Angela gaan werken 

is nog niet bekend.  

 

Juf Sonja start nog niet na de vakantie en zij 

wordt vervangen door juf Stefanie. Juf 

Stefanie heeft op dit moment een 

kleutergroep.  
 

 

 

\ 

Welkom nieuwe juf 

We verwelkomen het nieuwe schooljaar ook een 

nieuwe collega en dat is juf Thea Wilkens. Juf 

Thea werkt op dit moment nog op obs De 

Runde. Juf Thea van harte welkom en een fijne 

tijd op De Bascule.  

 

Groepsindeling 

Op dit moment leggen we de laatste hand aan 

de groepsindeling. We gaan ervan uit dat we dit 

volgende week aan u kunnen laten weten.  

 

Vrije dagen / studiedagen 

Volgende week woensdag (3 juli) en vrijdag (5 

juli) zijn alle leerlingen vrij in verband met 

twee studiedagen van het personeel.  

We wensen de kinderen twee fijne dagen toe.  
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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 hebben verder gewerkt aan het thema “Oef wat warm!” We 

hadden sponzen in de klas. De kinderen leerden wat je allemaal 

met een spons kan doen. Hoe voelt zo’n spons eigenlijk? Hard of 

zacht? En wat als hij nat is? We doen het voor en de kinderen 

doen het na. Vooral wanneer ze zelf met water mogen 

schoonmaken. Alle stoelen worden geboend.  

Ook stond er vorige week een uitstapje gepland naar de 

boerderij van familie Brinks. Wat een belevenis om te worden 

opgehaald met een tractor met daarachter een huifkar.  

Eenmaal bij de boerderij vlogen de kinderen af op alle 

tractors, fietsen, skelters en steps. Wat hadden de kinderen 

een plezier. In de stal gingen we kijken bij de kalfjes en aan 

het eind van de ochtend gingen we naar het weiland  waar de 

koeien stonden en mochten we hun brood geven. Daarna gingen 

we weer met de huifkar terug naar school.  

 

BSO Zus & Zo 

Vorige week was het een drukke week met de avondvierdaagse 

’s avonds. Dus er werd rustig, maar vooral gezellig gespeeld. 

Grote tunnels werden er gegraven, zandkastelen gebouwd en er 

werd volop geklommen op het speeltoestel. Ook werd er door 

de jongens fanatiek gevoetbald.  

Op het andere plein waren de kinderen aan het duikelen op de 

duikelstangen. Wat knap wat voor trucjes daarop gedaan 

worden. Het was een gezellige week!  

 

Groeten team Zus & Zo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 4 juli 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
2 juli Levi Sieben  1/2b 

2 juli Tycho Boelen  4a 

2 juli Celeste Hendriks 7a 

3 juli Dylan Schlepers 8b 

4 juli Nikitha Turksma 4a 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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Oud papier 
In de maanden juli en augustus wordt er geen oud papier ingezameld.  

 

U kunt het oud papier wel altijd kwijt in de containers 

die bij Hubo staan. 

 

 

 
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Het schooljaar loopt tegen het einde en zoals ieder schooljaar houden de 

kinderen van groep 8 een eind musical. Voor deze avond zouden wij het 

fantastisch vinden als u een klein geschenkje kunt missen voor de 

verloting. Wellicht heeft u thuis nog iets staan in een kast, waarvan u 

denkt dat is misschien wel geschikt voor de verloting en voor thuis is het 

overbodig. Wij zijn er dan erg blij mee. U kunt denken aan bijvoorbeeld 

een heerlijke fles wijn, leuke kaarsen, een dienblad, een lekker geurende 

douchegel of badschuim, mooie theedoeken, handdoeken, een leuke beker 

etc. Alle net uitziende geschenkjes zijn van harte welkom. U mag het 

meegeven aan uw kind en die kan het bij de leerkrachten van groep 8 

inleveren. Wij zorgen dat het dan feestelijk wordt ingepakt. 

Alvast bedankt, 

Met vriendelijke groeten  

De juffen van groep 8. 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl-nl.facebook.com/pages/DeBascule/595160937166818
http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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ZOMERLEZEN 

Het is bijna zomervakantie! Lekker vrij, niet naar school, op vakantie, leuke dingen doen: wat een fijn 

vooruitzicht! Blijven lezen schiet er voor veel kinderen in de vakantie dan vaak een beetje bij in. En dat is 

jammer want uit onderzoek blijkt dat bij veel kinderen het leesniveau dan zakt waardoor ze na de vakantie met 

een achterstand beginnen. Blijven lezen houdt het niveau op peil. Daarom hebben school en bibliotheek besloten 

dat de kinderen uit de groepen 3 en 4 in de zomer een boek mee naar huis krijgen.  

Dat boek mag na de zomerperiode weer ingeleverd worden via school. Kinderen die graag meer willen lezen 

kunnen de hele zomer terecht in de bibliotheek. Die blijft de hele zomerperiode gewoon open op de normale 

tijden. En er zijn heel veel leuke boeken op voorraad! Zie ook: www.bibliotheeknieuwamsterdam.nl 

 

 

De VAKANTIEBIEB-APP; het zomer cadeautje van de bibliotheken. 

Wil je tijdens je vakantie lekker veel lezen, maar weinig boeken meesjouwen? Dan is de VakantieBieb iets voor 

jou. Met de VakantieBieb app lees je gratis eenvoudig een mooie selectie e-books op jouw smartphone of tablet. 

De VakantieBieb is voor de jeugd open van 1 juni t/m 31 augustus en voor volwassenen van 1 juli t/m 31 augustus 

2019. In de VakantieBieb vind je ruim 30 e-books voor jong en oud, die je mag lenen - ook als je geen lid bent 

van de Bibliotheek. De jeugdboeken zijn verdeeld over de leeftijdsgroepen 4-6 jaar (om voor te lezen), 6 tot 9 

jaar, 9 tot 12 jaar, 12-15 jaar en 15-18 jaar.  

Ook als volwassene vind je 50 e-books om lekker te lezen tijdens je vakantie. Veel leesplezier!  

 

BSO Duimelot 

We vermaken ons deze week goed tijdens het warme weer. We spelen buiten met water en 

hebben de sproeier aan staan. Een watergevecht kan daarom ook niet uitblijven. Ook drinken we 

goed tijdens het warme weer en koelen we af met een ijsje. Tijdens het tropenrooster hebben 

we de BSO tijden aangepast aan de tijden van de scholen. Hierdoor waren we eerder open en 

konden we alle ouders tegemoet komen. Mocht er weer een tropenrooster ingesteld worden zullen 

wij weer onze tijden aanpassen. Over een paar weken is het zomervakantie. Vergeet u niet om uw kind op 

te geven? Dat kan nog tot en met dinsdag 2 juli.  

We organiseren op 3 juli het BSO ZOMERFEEST !!  Opgeven kan nog tot en met 1 juli. 

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!  

Groetjes Team BSO Duimelot 

Ganzenroer 2 

7833 GH 

Nieuw-Amsterdam 

06-14302224    bsoduimelot@konn.nl  

 

 

 

http://www.bibliotheeknieuwamsterdam.nl/
mailto:bsoduimelot@konn.nl
http://www.bibliotheekemmen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSvpm_84fjAhWKKFAKHRD2DwwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fgetdrawings.com%2Fwater-pollution-clipart&psig=AOvVaw1XBAshV0pxO7ffm3VwtBsj&ust=1561664388541843
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