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Schoolreisgelden 

In mei en juni staan de 

schoolreizen gepland. Indien u nog 

niet heeft betaald wilt u dit dan 

voor 1 april aanstaande doen? Op 

pagina vijf staan de bedragen per 

groep. 

 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
2 april MR-vergadering 

3 april Grote rekendag 

4 april GMR-vergadering 

8 april OR-vergadering 

8 t/m 11 april Entreetoets groepen 7 

12 april Koningspelen, sport en spel groepen 1 t/m 8 

16 en 17  april Eindtoets groep 8 (Hoe we dit afsluiten is nog een 

verrassing!) 

18 april Paasbrunch  

19 april Goede vrijdag – lln. zijn vrij 

20 april Oud papier halen groepen 7 en 8 

21  en 22 april Pasen 

22 april Paasmaandag en start meivakantie t/m 3 mei 

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 361 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 maart 2019 

Jaargang 16 nummer 25 

In dit nummer o.a.: 

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. 

 

http://www.obs-bascule.nl/
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Gevonden voorwerpen 

Er liggen op dit moment weer 

veel gevonden voorwerpen op 

school. Als u iets kwijt bent, 

kijkt u dan even op het 

misschien op school is blijven 

liggen? Alle voorwerpen liggen 

in het kantoor van de conciërge. 

Dit is direct rechts bij de 

hoofdingang van school. 

 

 

 

 

 

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. Radijs 

2. Banaan 

3. Peer 

 
 

 

 

 

 

 

Wist u dat? 
Radijsjes zijn de wortels van de radijsplant. Aan de 

buitenkant zijn deze wortels vaak knalrood, aan de 

binnenkant juist spierwit. Omdat ze er mooi uitzien, 

worden radijsjes vaak gebruikt als versiering op een 

bord. De smaak is pittig en fris. Radijs is heerlijk 

als tussendoortje, maar je kunt radijs ook zo 

gebruiken: 

 In plakjes gemengd met verse tuinkruiden en 

magere kwark op brood. 

 Als borrelhapje met een dipsausje. 

 In salade. 

 Bij kaasfondue. 

 In soep. 

 

Waterdrinkdag 

Vanaf dit schooljaar gaan we proberen om het 

certificaat voeding te behalen van De gezonde 

School. We hebben daarom op woensdag de 

“Waterdrinkdag” ingevoerd. 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. 
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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 
Afgelopen week is groep 3 naar de Oldersheem geweest. Onderweg zagen we 

dat de lente eraan zit te komen. We kwamen bloemetjes tegen, en zagen 

zelfs een nestje in een boom. Bij de Oldersheem gingen de kinderen een 

knutsel maken. Na het knutselen gingen we samen met de bewoners nog een 

kijkje nemen bij de kippen. De kinderen waren helemaal niet bang en mochten 

ze zelfs eten geven. Tijdens de Puk activiteit hebben we gekeken en gevoeld 

aan verschillende knuffels. Zijn ze hard of zacht, welke kleur hebben ze.   

 
BSO Zus en Zo 

Op de BSO hebben we fopbal gespeeld. De kinderen vinden het een leuk spel, 

maar het blijkt toch lastiger dan ze dachten.   

Buiten werd er weer genoten van het mooie weer. Op het achterste veld werd 

hockey gespeeld, voetbal was populair en er werd geklauterd op het 

speeltoestel. Binnen waren de glitter strijkkralen favoriet. Donderdag zijn er 

een aantal kinderen naar de bibliotheek geweest. Nick Bakker van FC Emmen 

kwam langs. De kinderen hebben daar een handtekening gescoord en ze zijn 

op de foto geweest.  

Groeten team Zus & Zo 
 

Voorschool Bascule 
De voorschool is er op gericht om uw kind/peuter te stimuleren in zijn of 

haar ontwikkeling. Het is een gerichte voorbereiding op de basisschool, altijd 

spelenderwijs. Samen met leeftijdsgenootjes kan uw peuter spelen en zich 

ontwikkelen. De peuters komen 10 uur per week verdeeld over 3 dagdelen 

naar de voorschool. 

Wij raden u aan uw peuter vroegtijdig aan te melden voor de voorschool.  

 

U kunt uw kindje aanmelden wanneer hij / zij 1,5 jaar oud is. Wij plaatsen de 

peuters vanaf 2,5 jaar oud.   

U kunt aangeven welke groep uw voorkeur heeft. Wij kijken of er plek is op 

de aangevraagde dagen. Als er geen plek is bieden wij u een alternatief aan. 

Twee á drie maanden voordat uw kindje 2,5 jaar wordt nemen wij contact 

met u op, u hoort dan ook of uw kindje in de voorkeurgroep geplaatst kan 

worden. Op dit moment is er een wachtlijst voor groep 1 en 2. 

 
Voorschool 1   Voorschool 2 

Maandagmiddag 12:00 – 14:30 uur  Maandagochtend 08:30 – 11:45 uur 

Dinsdagochtend 08:15 – 12:00 uur Woensdagochtend 08:30 – 12:00 uur 

Vrijdagochtend 08:15 – 12:00 uur Donderdagochtend 08:30 – 11:45 uur 

 

Voorschool 3   Voorschool 4 

Maandagochtend 08:30 – 11:45 uur  Dinsdagochtend 08:15 – 12:00 uur 

Woensdagochtend  08:30 – 12:00 uur Woensdagmiddag 12:30 – 15:00 uur (tot 5 mei)  

Donderdagochtend 08:30 – 11:45 uur Donderdagmiddag 12:00 – 14:30 uur (vanaf 6 mei) 

Vrijdagochtend 08:15 – 12:00 uur 

 
U kunt uw peuter aanmelden via: 

 peuter@kdvzusenzo.nl 

 www.kdvzusenzo.nl 

 Kantoor;  0591-561891 

 De Voorschool, u kunt bij de Voorschool een informatiepakket ophalen 

 
 
 
 
 

 

Jarigen t/m 4 april 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
2 april Else Meppelink  1/2b 

2 april Tessa Lubbers  3a 

2 april Dani Sikkema   3b 

3 april Niek Bos  6b 

4 april Peter Barkmeijer  6b

    

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
mailto:peuter@kdvzusenzo.nl
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Oud papier 
De volgende keer dat er oud papier gehaald gaat worden is op zaterdag 20 

april. De ouders/verzorgers van groep 7 en 8 zijn dan aan de beurt om te 

komen helpen. Houdt u deze datum alvast vrij? Het zou heel fijn zijn als u 

komt. De opbrengsten van het oud papier komen ten goede aan uw 

kind(eren). Veel extra activiteiten kunnen hiervan betaald worden. Wij 

verwachten u dan ook allen! U kunt zich aanmelden via de mail: 

oudpapierobsdebascule@gmail.com of bij Alma Brinkman (Coördinator oud 

papier OR) Haar telefoonnummer is: 06-55818427 Om 8.30 uur staat de 

koffie klaar! Om 9.00 uur wordt begonnen met het ophalen van het oud 

papier.  

We rekenen op veel hulp! Wilt u ervoor zorgen dat het oud papier voor 

9.00 uur ’s ochtenden aan de weg staat? Zou u dit ook zoveel mogelijk 

willen vertellen aan uw buren, familie enz. Alvast bedankt! 

 

Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers 

die bij Hubo staan. 

 

 
 

 

IK EET HET BETER 

Op donderdag 28 maart hebben wij meegedaan aan  

“Ik eet het beter” voor groep 5,6,7 en 8. 

Voor groep 5 was er Stapel Gezond: de leerlingen ontdekken 

spelenderwijs dat er veel gezonde producten in de Schijf van Vijf zitten 

en dat dit mee kan helpen om keuzes te maken! Naast gezond eten is ook 

lekker bewegen en op tijd ontspannen belangrijk! 

Groep 6 had leuke, leerzame smaakproeven met Over de Tong. Bewust 

proeven de leerlingen producten die zoet, zout, zuur of bitter zijn, en 

combinaties daarvan. Ze weten nu zelfs wat Umami is!  

Groep 7 gaat op Expeditie Lekker in je Vel. Een week lang, van maandag 

25 maart t/m maandag 1 april, gaan deze leerlingen de uitdaging aan om 

gezond te eten, lekker te bewegen en op tijd te ontspannen. Ook 

individueel onderzoeken en ervaren de leerlingen hoe ze zich lekker fit 

kunnen voelen, in de klas en thuis.  

Voor groep 8 is er KlasseLunch. Met dit programma krijgen leerlingen er 

plezier in om een gezonde keuze te maken. Ze sluiten de les af met een 

gezonde lunch.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 

 

 

 

 

mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
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 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. 

 

 
BSO Duimelot 

YES we mogen uitbreiden met een 3e groep op de BSO. Er is op alle dagen weer plek! 

Ook bieden wij eenmalig opvang aan. Vraag naar de mogelijkheden. Mocht u opvang nodig zijn laat het ons weten. 

Wij zorgen voor passende opvangmogelijkheden.  

Bent u op zoek 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  

06-14302224/bsoduimelot@outlook.com 

  

Groetjes Team BSO Duimelot 

 

 
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 

 

 
 

 

mailto:Brinkmanor@obs-bascule.nl
mailto:06-14302224/bsoduimelot@outlook.com
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Voor wie kan de training “(Brugklas)Bikkels” goed zijn? 

Voor kinderen in groep 8 die weerbaarder willen worden en willen leren hoe ze contact kunnen maken 

met anderen. Wat betekent de overstap van groep 8 naar de brugklas? Wat gaat er veranderen, en 

wat blijft hetzelfde? Met de training ‘(Brugklas) Bikkels’ leren ze alles wat ze moeten weten om vol 

zelfvertrouwen een goede start te maken op hun nieuwe school! 

Thema’s die aan bod komen zijn: Problemen en beren op de weg tijdens het eerste jaar. Kennismaken 

met het 'nieuwe denken'; Bikkelgedachten en piepgedachten. Een goede eerste indruk maken. De 

ongeschreven regels. Vrienden maken en houden. Voorkomen en ‘genezen’ van pesten. Omgaan met 

lastig gedrag van anderen. Omgaan met kritiek. Nee leren zeggen. GGGG-model; word de baas over je 

gedachten, gevoelens en gedrag naar aanleiding van gebeurtenissen. 

Ons doel is om de training vooral leuk en gezellig te maken 

naast dat het erg leerzaam is. Theorie en dingen doen worden 

zo veel mogelijk afgewisseld, zodat het gevarieerde 

bijeenkomsten  (max. 8) zijn.  

 

In samenwerking met de voortgezet onderwijs scholen, is er 

een mogelijkheid voor een ‘buddy’ contact op het VO. Een 

buddy is een leerling van het eerste jaar op het VO. Op een 

middag voor de zomervakantie zullen de buddy’s alle vragen 

beantwoorden van de groep 8’ ers (dit vindt plaats op het VO). 

Zo gaan de groep 8’ers met meer (zelf)vertrouwen naar de eerstejaars bijeenkomst. Dit doen we om 

de soms hoge spanning te verminderen.  

 

We verwachten dat als een kind start hij/zij de training ook afmaakt.  

Op maandag 6 mei start er weer een training (Brugklas)Bikkels. De training zal plaatsvinden om 14.30 

uur in ons pand (Sedna) aan vaart z.z. 35 in Nieuw-Amsterdam. 

Mocht u geïnteresseerd zijn en/of nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen 

met Aafke Meijer (schoolmaatschappelijk werker bij Sedna).  

Let op: alle gezaghebbende ouders moeten toestemming geven voor de training.  

Wie weet tot snel!  

Groetjes Emma Maalderink (preventief jeugdwerker) & Aafke Meijer (schoolmaatschappelijk werker)  

a.meijer@sednaemmen.nl 06-36454202 

 

 

 
Beste ouders/verzorgers 

Op vrijdag 12 april aanstaande worden er voor de groepen 5 t/m 8 koningspelen georganiseerd op het sportpark 

in Veenoord. De leerlingen beginnen de dag met een koningsontbijt op school en gaan daarna onder begeleiding 

naar het Sportpark. De leerlingen dienen wel te zorgen voor een eigen lunch en drinken. 

Heeft u tijd en zin om ons daarbij te helpen? Graag! U mag u dan opgeven bij de leerkracht van uw kind, of 

bij meesten Tom (5b) U kunt worden ingezet als begeleider van een groepje kinderen, maar ook om bij een spel 

te staan. We hopen op voldoende mensen, zodat het door kan gaan! Alvast bedankt! De groepen 1 t/m 4 vieren 

deze dag in en om school.  

 

 

mailto:a.meijer@sednaemmen.nl


 

 

  

 
 

Knuffelziekenhuis 
Op zaterdag 11 mei wordt er in het Scheperziekenhuis in Emmen het ‘Knuffelziekenhuis’ georganiseerd. Deze 

dag is voor kinderen uit groep 1 tot en met 4 en is bedoeld om kinderen op een speelse manier kennis te laten 

maken met het ziekenhuis. Dit om eventuele angst voor het ziekenhuis te verminderen.  

De kinderen kunnen samen met hun knuffel en ouders naar het Scheperziekenhuis komen. Daar is een polikliniek 

opgezet speciaal voor de knuffels waar artsen in opleiding (coassistenten) zullen optreden als knuffeldokters om 

samen met de kinderen de knuffel beter te maken, door bijvoorbeeld te gipsen, een verbandje te leggen of te 

‘opereren’. Verder wordt de dag uiteraard leuk aangekleed zodat de kinderen in de wachtkamer zich geen 

moment hoeven te vervelen.  

Opgave voor deze leuke dag kan door een mailtje te sturen naar knuffelziekenhuis.emmen@gmail.com. In deze 

mail kunt u aangeven met hoeveel kinderen u wilt komen en welke ronde uw voorkeur heeft (9.30-12.00 uur of 

13.30-16.00 uur). Hierop zullen wij u verdere informatie verstrekken. Let op: Uiterlijke inschrijfdatum is 26 

april en vol = vol. 

 

Wij hopen zaterdag 11 mei veel kinderen met hun knuffels te mogen ontvangen in het knuffelziekenhuis in 

het Scheperziekenhuis in Emmen! 

 

  
 

 

Palmpaasstokken maken met optocht. 
 

Op zaterdag 13 april aanstaande organiseert de beheerstichting van onze molen Nooitgedacht een leuke 

activiteit. Alle kinderen die dat leuk vinden zijn om 13.00 uur welkom bij de molen om een Palmpaasstok te 

maken. Aansluitend is er een optocht met versierde Palmpaasstokken en gaan we door het centrum richting de 

”Oldersheem” 

Natuurlijk zijn ook ouders en andere belangstellenden welkom om behulpzaam te zijn bij het versieren!  

Alleen mag er dit jaar maar 1 ouder per kind mee de molen in i.v.m. de beperkte ruimte. 

De kosten voor deze activiteit zijn € 2,00 per kind. 

De opgave kan per mail of telefoon bij A. Brinks aanmelden@demolennooitgedacht.nl of 06-29053468  

 

 
 

Graag tot ziens bij de molen op zaterdag 13 april 2019 
 

 

mailto:knuffelziekenhuis.emmen@gmail.com
mailto:aanmelden@demolennooitgedacht.nl
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Regel van de maand 

Zoals elke maand staat er ook in april weer een nieuwe regel centraal. 

Dat is: “Erover praten is geen klikken” 

Vaak zien kinderen iets gebeuren en zeggen het niet tegen ouders/verzorgers of leerkrachten. Het 

toch vertellen is geen klikken en kan vaak enorm opluchten.  

  

 

 

 

 

 

 

'Lever ze in en WIN!' actie ook voor basisscholen 

Lege batterijen inleveren is niet alleen goed voor het milieu, je kunt er ook elke maand te gekke 

prijzen mee winnen! Stop 10 lege batterijen in een zakje en doe daarbij een briefje met daarop je 

naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer je het zakje inlevert in de inzamelton op 

school, speel je automatisch mee met de 'Lever ze in en WIN!' actie van Stibat. Hoe meer zakjes je 

inlevert, hoe meer kans je maakt! In de hal van school staat de verzamelton van Stibat. 

 


