Sportlaan 85
7833 CH Nieuw-Amsterdam
0591-552042

Postbus 68
7833 ZH Nieuw-Amsterdam
www.obs-bascule.nl

Bascule
nieuws
Een school in balans

30 augustus 2019
Jaargang 17 nummer 1

Nieuwsbrief van OBS De Bascule
Belangrijke data
2 september
2 september
3 september
9 september
10 september
11 september
16 september
17 september
20 september

In dit nummer o.a.:
Informatieavond

Op dinsdag 17 september staat de
jaarlijkse informatieavond op de
kalender. Een belangrijke bijeenkomst
waarin veel informatie wordt verschaft
die van groot belang kan zijn voor u. We
hopen dat u tijd kunt vrijmaken om
hierbij aanwezig te zijn.
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Uitnodiging vernieuwde Bibliotheek
Emmen

De Bibliotheek Emmen is in de
afgelopen maanden grondig verbouwd
en opnieuw ingericht.
We nodigen u, uw leerlingen en hun
ouders uit om zaterdag 31 augustus een
kijkje te komen nemen.
5

21 september
25 september
26 september

GGD screening groepen 7
OR-vergadering
Voorstelling verkeer groep 3 en 4- Paolo
GGD screening groepen 7
MR-vergadering
Start Jantje Beton actie
Doel: speelmateriaal voor buiten
Start thema 1 Kinderboekenweek
Reis je mee! Voertuigen
Info avond
Geen gym in de sporthal in Veenoord i.v.m.
Speedway
Oud papier halen groepen 7 en 8
Studiedag team leerlingen zijn vrij!
Einde Jantje Beton actie

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.
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Geboorte
Op vrijdag 23 augustus is
Meester Jeroen de Vries
vader geworden van een
dochter met de naam Nova.
Wij wensen de trotse ouders
en zus Sofie heel veel geluk toe
samen.

Weer van start…..
Afgelopen maandag mochten we onze leerlingen
weer welkom heten in school na een zomervakantie
met goed zomerweer. Om even na half negen
hadden alle kinderen hun plekje gevonden en kon er
begonnen worden met het nieuwe schooljaar.
We hopen dat we er met elkaar een fijn schooljaar
van mogen maken en dat we de kinderen kunnen
bieden wat ze nodig hebben voor een optimale
ontwikkeling. De kalender voor het schooljaar
2019-2020 is op de website geplaatst en ook naar
u, de ouders, gemaild. Mochten er veranderingen
plaatsvinden dan zullen we dit vermelden in het
Basculenieuws.
Informatieavond
Op dinsdag 17 september staat de jaarlijkse
informatieavond op de kalender. Dat betekent dat
u informatie krijgt van de leerkracht van de groep
waarin uw kind zit. Een belangrijke bijeenkomst
waarin veel informatie wordt verschaft die van
groot belang kan zijn voor u. We hopen dat u tijd
kunt vrijmaken om hierbij aanwezig te zijn.
De avond verloopt volgens onderstaand schema:
19.00 – 19.30 uur groepen 1, 2, 5 en 6
19.45 – 20.15 uur groepen 3, 4, 7 en 8
Voor de combinatiegroep kan het iets uitlopen.
Daar ontvangt u namelijk informatie over groep 3
en 4.
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Verlof aanvragen
Mocht u verlof aan willen vragen dan kunt u hiervoor
\
een verlofbriefje downloaden van de website of
ophalen bij de locatiedirecteur.
Het is de bedoeling dat afspraken met tandarts,
dokter etc. zoveel mogelijk na schooltijd
plaatsvinden. Mocht dit niet lukken dan vragen wij u
om hiervoor wel een verlofbriefje in te vullen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Als uw kind naar de dokter of tandarts of andere
afspraak moet dan moet uw kind opgehaald worden
van school. We laten uw kind niet zelfstandig vanuit
school naar de afspraak gaan. Dit is overigens ook
het geval als uw kind ziek is en naar huis wil. We
hopen op uw begrip.
Nieuwe leerlingen
Ruben Betting 1a, Daley Post 1a, Nora Kamst 1a,
Cianna Mook 1b, Julia Mulder 1b, Sophie Wielage 1a,
Doeka van Duijn 1b, Thijmen Winkel 1a, Qais
Scholtens 1b, Emilia Voors 1a, Sofie de Jonge 3a,
Dylano Verbraeken 8a, Nora 7b en Daphne 3a Koop
zijn deze week bij ons op school gekomen. Wij
wensen onze nieuwe leerlingen een hele fijne tijd
toe bij ons op school. Er gaan nu 333 lln. naar
OBS De Bascule.
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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!

Zus&Zo
0591-561891
06-23335726
bso@kdvzusenzo.nl
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Woensdag = Waterdrinkdag
Het afgelopen jaar hebben we de woensdag als waterdrinkdag
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.

Jarigen t/m 13
september
Jarigen t/m 5 september
Van harte gefeliciteerd!
Van harte gefeliciteerd!
6 juli Esmee Bakker
30 aug. 2b
Amber Sterken
7a
31 aug. Fajah Holwarda
2a
31 aug. Laura Sterken
6b
1 sept. Vajèn Stijks
2a
1 sept. Roann Eiting
5a
2 sept. Rick Sterenborg
3b/4b
3 sept. Fleur Otter
4a
3 sept. Cheyenne Quartel
8b

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.

Schoolfruit
Ook hebben wij ons weer aangemeld voor het schoolfruitprogramma.
We horen nog of we ingeloot zijn.
Via het Basculenieuws houden wij u op de hoogte.
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Oud papier
De volgende keer dat er oud papier opgehaald gaat worden is op
Zaterdag 21 september. 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 aan de weg staat?
Zou u dit ook willen vertellen aan uw buren, familie enz.
Alvast bedankt!
U kunt het oud papier wel altijd kwijt in de containers
die bij Hubo staan.

Regel van de maand
De regel voor de maand september is: “Help elkaar een handje”
Iedereen moet na een vakantie vaak even op gang komen.
Als je elkaar daarbij een handje helpt, geeft dat een goed gevoel bij
iedereen.

Uitgeschreven leerlingen
Wij wensen al onze uitgeschreven leerlingen een hele fijne schooltijd toe
op de nieuwe school!

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
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Hulp gezocht voor fluoride spoelen
We zoeken ouders die willen helpen met het fluoride spoelen bij de kinderen van groep 3 t/m 8.
Hoe gaat het in zijn werk?
Elke dinsdagochtend hebben wij 2 ouders nodig die helpen met het fluoride spoelen. We pompen de
spoelvloeistof in bekertjes en brengen deze in de klassen. Dit neemt ongeveer een half uur van je tijd
in beslag.
Waarom fluoride spoelen?
Fluoride maakt het glazuur van de tanden steviger en beschermt ze tegen zuur. Hierdoor kunnen
bacteriën tanden en kiezen minder snel aantasten. Het fluoridespoelen op school werkt zo goed,
omdat het iedere week wordt herhaald. Doordat het spoelen een wekelijks ritueel is, beseffen de
kinderen zelf ook dat een gezond gebit erbij hoort en zijn zij beter gemotiveerd om hun gebit goed
te verzorgen.
Hoe meer ouders er helpen, hoe beter we de weken kunnen verdelen.
Kunnen we aankomend schooljaar rekenen op jouw hulp?
Geef je op bij Marina Baudoin via FluorideDeBascule@gmail.com
Hartelijke groet,
De fluoride ouders

Uitnodiging vernieuwde Bibliotheek Emmen
De Bibliotheek Emmen is in de afgelopen maanden grondig verbouwd en opnieuw ingericht.
We nodigen u, uw leerlingen en hun ouders uit om zaterdag 31 augustus een kijkje te komen nemen.
Dan organiseren we een feestelijke opening.
Op deze dag zijn er leuke activiteiten voor iedereen, voor het overzicht zie ook:
https://www.bibliotheekemmen.nl/agenda/agenda-bibliotheek-emmen/7570-190831-feestelijkeheropening-bibliotheek-emmen
Ook is er deze dag een speciale actie: als iemand lid wordt dan krijgt deze persoon 40% korting op
het abonnement. Deze actie is alleen geldig in de bieb Emmen.
Zie ook: https://www.bibliotheekemmen.nl/nieuws-van-bibliotheek-emmen/7772-feestelijke-korting
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ALGEMENE MUZIKALE VORMING (AMV)
NU OOK BIJ MUZIEKSCHOOL MM!
In oktober 2019 start bij Muziekschool MM
de cursus ‘AMV (Algemene Muzikale Vorming)’.
Deze cursus is voor kinderen vanaf groep 4 t/m groep 6.
De lessen worden gegeven op dinsdag vanaf 16.00 uur.
door Margreet Datema.
Informatie:
Muziekschool MM: tel. 0620651242
Margreet Datema: tel. 0524 532008 / 0643409231
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