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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. 

 
 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
 1 t/m 3 oktober  Schoolkamp groepen 8 

1 oktober  Start Boekenpret 

3 oktober  Start kinderboekenweek “Vriendschap” 

5 oktober  Dag van de leerkracht 

6 oktober  Cultuurroute “De Verbinding” (school is galerie) 

8 oktober  Atelier Abel groepen 3a en 3b 

8 oktober  OR-vergadering 

10 oktober  Spelletjesochtend groepen 1 en 2 

11 oktober  MR-vergadering 

18 en 19 oktober  Klassenshow 

18 oktober  GMR-vergadering 

20 oktober  Oud papier groepen 3 en 4 

22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie 

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 zijn er geen nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. 

Er gaan 352 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 september 2018 

Jaargang 16 nummer 4 

In dit nummer o.a.: 

Klassenshow 1 
De eerste klassenshow van dit 

schooljaar vindt plaats op 

donderdagochtend 18 en 

vrijdagochtend 19 oktober in het 

speellokaal in school. 

http://www.obs-bascule.nl/
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EU FRUIT – IK EET HET BETER  

In het kader van ‘de Gezonde 

School’ hebben we ingeschreven op 

de actie van EU fruit. Afgelopen 

maandag kregen we bericht dat 

onze aanvraag wordt gehonoreerd. 

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. We verwachten dat de 

kinderen de overige twee dagen een 

gezonde hap van thuis meenemen. 

 

 

 

 

Informatieavond 
Afgelopen dinsdag hebben de leerkrachten u 

voorzien van wat extra informatie over de groep 

van uw kind. Fijn dat er zoveel belangstelling was. 

Indien u hier niet bij aanwezig kon zijn en toch 

graag nog wat informatie wilt, dan kunt u natuurlijk 

altijd even na schooltijd binnenlopen bij de 

leerkracht van uw kind. 

 

 
TOESTEMMINGSFORMULIER 

In het kader van de privacywet heeft u drie weken 

geleden een toestemmingsformulier ontvangen 

waarop u aan kunt geven of er foto’s van uw 

kinde(eren) mogen worden gebruikt voor 

bijvoorbeeld de website of facebookpagina. Helaas 

blijkt het inleveren van dit formulier voor een 

groot aantal ouders een probleem te zijn. Als u niet 

aangeeft of uw kind wel of niet in beeld mag 

verschijnen, zijn we genoodzaakt bij iedere (leuke) 

activiteit uw kind buiten beeld te houden! Dat kan 

als erg vervelend ervaren worden door uw kind. We 

willen alle ouders die het formulier nog niet hebben 

ingeleverd tot vrijdag 5 oktober de gelegenheid 

geven het alsnog in te leveren. Wij zullen uw keuze 

verwerken in de administratie. Mocht het 
formulier zoek zijn geraakt? Vraag even om een 

nieuw exemplaar. Bij voorbaat dank voor uw 

medewerking. 

 

 

 

 

 

 

Klassenshow 1 
De eerste klassenshow van dit schooljaar vindt plaats 

op donderdagochtend 18 en vrijdagochtend 19 oktober in 

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 

Donderdagochtend 

18 oktober 

Groepen:  Vrijdagochtend 

19 oktober  

Groepen: 

08.45 - 09.15 uur 3A en 

4B 

08.45 - 09.15 

uur 

3B en 

4A 

09.30 – 09.45 uur 1-2A  09.30 – 10.00 

uur 

1A en 1-

2B 

10.30 – 11.00  uur 5A en 

7A 

10.30 – 11.00  

uur 

7B en 

6A 

11.15  – 11.45  uur 5B en 

8B 

11.15  – 11.45  

uur 

8A en 

6B 
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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 Bascule 
Maandag zat Puk helemaal niet bij ons in de kring. Puk waar ben je 

toch? Samen gingen we op zoek. Ohjeee, toen we hem vonden zagen 

we direct wat er aan de hand was. Puk wilde op het potje plassen, 

maar het was een beetje misgegaan. Overal lag plas; op de grond, in 

het potje en zelfs zijn kleren waren nat. Oh Gekke Puk, je kunt toch 

ook niet in de huishoek plassen. Waar plassen de kinderen als ze bij 

de voorschool zijn? Wie kan er allemaal al op de wc plassen en wie 

heeft er nog een luier om? De kinderen hebben ook wel eens een 

ongelukje, maar wat doen we dan? We stoppen de vieze kleren in een 

zakje, maken onze billen schoon en trekken schone kleren aan. En het 

plasje in de huishoek is blijven liggen, dus dat maken we ook schoon.   

  

  

 

BSO Zus en Zo 

Deze week hebben we het spel "Ren je rot” gedaan. De kinderen 

kregen vragen voorgeschoteld en moesten kiezen uit drie 

mogelijkheden. Eén antwoord was de goede. Zodra ze het antwoord 

wisten moesten ze in het goede vak gaan staan. Degene die op het 

laatst de meeste punten heeft is de winnaar. De kinderen vonden het 

zo leuk dat ze daarna zelf nog vragen verzonnen en er hun eigen spel 

van maakten.   

Tijdens het binnen spelen werden en vogelhuisjes gemaakt van takjes. 

Dit bleek best wel een opgave maar de resultaten waren leuk 

geworden. En buiten werd er tafelvoetbal gedaan, gevoetbald op het 

veld, gespeeld in de zandbak en tikspelen.   

  

Groeten team Zus & Zo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jarigen t/m 4 oktober 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
28 sept. Fleur Finke  1-2b 

29 sept. Nayla-Jenell Oost 6a 

1 okt.   Lieke Sterken  1-2b 

1 okt.   Julia Smit  5b 

1 okt.   Koen Slaghuis  6a 

1 okt.   Gwen Vos  7a 

3 okt.   Finn de Vries  3a 

3 okt.   Teun Lambers  5b 

4 okt.   Dion Loves  3a 

4 okt.   Esmée Oving  3b 

4 okt.   Stijn Oving  3b 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl


 

 

Basculenieuws 28 september 2018 

4 

 

 

 

Basculenieuws 
De bezorging van het Basculenieuws verloopt soms nog niet helemaal zoals 

het behoort te zijn. 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! 

 

 

Oud papier 
De volgende keer dat er oud papier opgehaald gaat worden is op zaterdag 

20 oktober. 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. 

 

 

 

Kunst en cultuurroute “De verbinding” 

Op zaterdag 6 oktober staan Nieuw-Amsterdam/Veenoord in het teken van 

de kunst en cultuurroute. Op verschillende locaties kunt u genieten van 

kunst in verschillende technieken. 

Ook obs De bascule doet hieraan mee. 

De school gaat onder leiding van Marion Mencke werken met de 

kunstkoffer met als thema “De vijf huiden van Hundertwasser”. 

Iedere groep gaat iets maken met dit thema. 

In de school stellen we deze werkstukken dan tentoon.  

Komt u ook een kijkje nemen? 

Het is van 11.00 tot 17.00 uur op zaterdag 

6 oktober 2018. 

 

 

Waterdrinkdag 

Vanaf dit schooljaar gaan we proberen om het certificaat voeding te 

behalen van De gezonde School. We voeren daarom op woensdag de 

“Waterdrinkdag” in. 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. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spreekuur 

Iedere maandagochtend van 8.30 

tot 9.30 uur houdt de Locatieleider 

spreekuur. U kunt dan met uw 

vragen, opmerkingen, 

verlofaanvragen etc. bij  

 

Opgave 4 jarigen 

Meldt uw kinderen van 4 jaar z.s.m. 

aan. U kunt dit doen middels een 

formulier die u bij de Locatieleider 

kunt krijgen. 

 

Vinden jullie het laatste GOUDEN 

TICKET? 

Dit jaar zitten er 3 gouden tickets 

in de tijdschriften in Nederland 

verborgen. Twee tickets zijn 

daarvan inmiddels gevonden! Vindt 

een leerling op jullie school deze in 

zijn/haar gratis proefexemplaar 

van Bobo, Okki, Wild van Freek of 

National Geographic Junior. Dan 

valt niet alleen de leerling, maar 

ook de klas en de school in de 

prijzen! 

 

Aanpak zandbak 

We willen de zandbak op het 

terrein voorzien van een mooie 

kleur en daarvoor moet er een laag 

van 30 cm uit de zandbak gehaald 

worden.  

Wie van u kan nog zand 

gebruiken? 

Wilt u dit dan zelf eruit halen en 

afvoeren? U kunt dit kenbaar 

maken bij de Conciërge zodat we 

een dag kunnen afspreken wanneer 

dit zou kunnen. 

 

 

 

http://www.obs-bascule.nl/
https://blink.us3.list-manage.com/track/click?u=94705532c0b51911953d06f6f&id=6e5f70eb50&e=02fe52c860
https://blink.us3.list-manage.com/track/click?u=94705532c0b51911953d06f6f&id=6e5f70eb50&e=02fe52c860
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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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Spaart u mee voor de schoolbieb? 

Geachte ouder/verzorger, Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. 

Deze keer staat ‘Vriendschap’ centraal. 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 meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel en 

levert de kassabon in op school.  

• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een 

Bruna-winkel. 

• Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school 

ontvangt een waardebon. 

• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 

uitzoeken in een Bruna-winkel.  

 

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! 

Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op. 

 

 

 

 

 

 

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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FIETSENKEURING 
Donderdag 4 oktober aanstaande kunnen de kinderen hun fiets laten keuren door mensen van Veilig Verkeer 

Nederland, afdeling Emmen. Rond de klok van 8.30 uur zullen ze bij school zijn om te starten met de keuring. 

Het is vooral gericht op de veiligheid van uw kind in de donkere maanden die weer voor ons liggen. De keuring is 

bedoeld voor alle kinderen van onze school. Bent u nieuwsgierig of de fiets van uw kind veilig is voor de 

winterperiode? Zorg dan dat uw kind op 4 oktober de fiets bij zich heeft. Iedere deelnemer ontvangt een 

keuringsrapport. 

Op onderstaande punten worden de fietsen gekeurd: 
Aan deze punten moet een fiets ten minste voldoen 

1 Het stuur zit goed vast. 

2 De bel is goed te horen. 

3 De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel. 

4 De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? 

Dan moeten beide remmen goed werken. 

5 Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet 

versleten. 

6 De voorband is heel en heeft voldoende profiel. 

7 De achterband is heel en heeft voldoende profiel. 

8 De spaken in beide wielen zitten goed vast. 

9 De trappers zijn voldoende stroef. 

10 Het zadel zit goed vast. 

11 Je kunt met beide voeten (tenen) net de grond raken 

als je op het zadel zit. 

12 De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. 

De verplichte reflectie 

13 Er zit een rode reflector aan de achterkant van de 

fiets of geïntegreerd in het achterlicht. 

14 Er zitten ten minste twee witte of gele reflectoren aan 

de wielen of de banden hebben cirkelvormige reflectie. 

15 Beide trappers hebben twee gele reflectoren. 

Deze punten zorgen voor extra veiligheid 

16 De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en 

geeft wit of geel licht. 

17 Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en 

geeft rood licht. 

18 Indien van toepassing: de dynamo werkt goed, ook 

bij nat weer. 

19 Bedrading is goed vastgezet of weggewerkt in het 

frame. 

20 Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets 

of geïntegreerd in de koplamp. 

Als de fiets voldoet aan punten die zijn gesteld bij 1 t/m 15, dan 

is de fiets geschikt om overdag mee de weg op te kunnen. 

Ook mag de fiets dan gebruikt worden voor het VVN praktisch 

Verkeersexamen. 

Voldoet de fiets ook aan de punten 16 t/m 20, dan is de fiets ook 

in het donker en overdag bij slecht zicht geschikt om op de weg 

te rijden. 

Voldoet de fiets aan alle punten van de fietscontrolekaart, dan 

krijgt de fiets de ‘OK-sticker’ van Veilig Verkeer Nederland. 

Op de sticker kunt u maand en jaar van de controle 

aangeven. 

Fietscontrole voor het VVN praktisch Verkeersexamen 

Voldoet de fiets niet aan alle punten van 1 t/m 15, dan wordt de 

fiets niet goedgekeurd voor het VVN praktisch Verkeersexamen, 

geef dan een advies en de kans om de fiets in orde te maken. 

Doe daarna alsnog een herkeuring om aan het examen 

deel te nemen (als dit van toepassing is). Het type fiets (zoals 

mountainbike, racefiets, omafiets, vouwfiets) maakt niet uit voor 

het VVN praktisch Verkeersexamen, zolang de fiets ten minste 

aan de punten 1 t/m 15 voldoet. 
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