
  
Sportlaan 85 

7833 CH Nieuw-Amsterdam 

0591-552042 

 

 

 

 

 

 

Postbus 68 

7833 ZH Nieuw-Amsterdam 

www.obs-bascule.nl 

 

 

  

2 

5 

 

Kledingruilmiddag 

Op maandag 10 december is er een 

kledingruilmiddag voor kinderen 

van 0 tot 14 jaar in de Schalm. U 

bent van harte welkom. 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
26 november  Contactavond 

27 november  Contactavond 

29 november  GMR 

30 november  Voorleeskampioen school 

5 december  Sinterklaasfeest 

10 december  OR vergadering 

11 december  MR vergadering 

14 december  Spelletjesochtend groep 1 en 2 

15 december  Oud papier groepen 7 en 8 

19 december   Kerstfeest 

21 december Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij en groep 5 

t/m 8 om 14.30 uur vrij. 

24 december Kerstvakantie t/m 4 januari 2019 

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print 

 

Storing 

Door een storing ziet de opmaak van onze nieuwsbrief er deze week helaas iets 

anders uit als gebruikelijk. Onze excuses en hopelijk is het volgende week 

verholpen! 

 

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 is Melvin Weerink bij ons op school gekomen in groep 1a.  

Wij wensen Melvin een hele fijne tijd toe bij ons op school  

Er gaan nu 357 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

23 november 2018 

Jaargang 16 nummer 11 

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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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! 

 

 

Wist je dat? 

 

 

 

... Mandarijnen vooral in de winkel liggen van 

oktober tot en met mei? Ze komen dan meestal 

uit Spanje of Marokko. 

 

 

 

 

... De kleur van mandarijnen kan verschillen van 

dieporanje tot meer groengeel? 
 

 

 

 

 

Fruitlevering 

Volgende week ontvangen wij onderstaande 

fruit/groente op school. Dit wordt op 

woensdag, donderdag en vrijdag uitgedeeld 

tijdens het 10-uurtje. 

 

 

1. Mandarijn 

2.  Banaan 

3.  Peer 
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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 
Wat hebben we genoten van de week. We zingen veel 

sinterklaasliedjes, we dansen op de muziek. Als knutselactiviteit 

knippen we zelf uit reclamefolders speelgoed wat we leuk vinden en 

die plakken wij vervolgens in de grote zak van Sinterklaas. Verder 

hebben de kinderen als echte pietjes de daken beklommen, erover 

gelopen en ons evenwicht bewaard. Daarna gleden ze er weer soepel 

vanaf. Daarnaast hebben ze ook nog pakjes in de schoorsteen 

gegooid.  

 

 
 

 
BSO Zus & Zo 

Deze week zijn wij begonnen met het thema Sinterklaas. De lokalen 

zijn mooi versierd met hulp van de kinderen. Op de ramen hebben we 

versieringen gemaakt, er hangen slingers, de open haard brandt en er 

is een stoomboot gemaakt. De kinderen spelen rollenspelen omtrent 

Sinterklaas. In het technieklokaal konden de kinderen met 

voorbeelden dingen bouwen met kapla, clics en lego. Tijdens het 

knutselen werden er zwarte pietjes gemaakt en er lagen voorbeelden 

omtrent Sinterklaas klaar om mooie creaties met de strijkkralen te 

maken.  

Daarnaast werd er tussendoor heerlijk gesmuld van de pepernoten, 

waarvan ook een gedeelte zelf gebakken was.   

Het is een gezellige tijd waar we met z’n allen van genieten. 

Groeten team Zus & Zo 

 
 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 6 december 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
30 nov. Sander Mennink 7b 

1 dec.  Naomi Louwes  3a 

2 dec. Bonno v/d Esschert 6a 

3 dec.  Jayden Cupido  1/2a 

4 dec. Wessel Bakker             3b 

5 dec. Suzie Pitta             4a  

6 dec. Frank Zevenberg 5b

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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Oud papier 

De volgende keer dat er oud papier gehaald gaat worden is op 

zaterdag 15 december. De ouders/verzorgers van groep 7 en 8 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.

 

 

 Verkeer en Parkeer  

De wijkagent krijgt veel klachten van omwonenden. 

Veel ouders/verzorgers die hun kind naar school brengen zetten hun 

auto lukraak neer. 

We vragen de ouders/verzorgers ook vriendelijk om hun auto te 

parkeren 

in de bestemde parkeervakken en zeker niet op het trottoir en voor 

een in- of oprit. 

Alvast hartelijk dank 
 

 
 

Nieuws van Sinterklaas en zijn Pieten 

Ook dit jaar heeft Sinterklaas laten weten dat hij en zijn Pieten 

onze school komen bezoeken. Dit jaar zal dat op woensdag 5 

december a.s. zijn. Voor iedereen is het nog een verrassing hoe 

Sinterklaas en zijn gevolg op school aankomen, wel hebben we een 

paar instructies meegekregen.  

Zo is het belangrijk dat ouders zich buiten de hekken van het 

schoolplein opstellen ACHTER de fietsenrekken. Dat zijn de tussen 

de laatste 2 fietsenrekken van de bovenbouw. 

Er is deze ochtend een inloop. De kinderen gaan zo snel mogelijk 

naar hun klas. Ze ruimen hun tassen op en gaan met jas aan op hun 

plek zitten. We verwachten dat de kinderen zelf fruit en brood 

meenemen voor de pauzes. Surprises van de leerlingen van groep 5 

t/m 8 worden op dinsdag 4 december in een vuilniszak meegenomen 

naar school. Deze kunnen ze gelijk naar binnen brengen.

 
 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iedere maan 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. 

 

 

 

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! 

 

 

 

 

Luizenhercontrole 

Tijdens de luizenhercontrole van 

de afgelopen week zijn er helaas in 

drie groepen nog luizen/neten 

aangetroffen. Op dinsdag 11 

december staat er opnieuw een 

hercontrole in die groepen gepland. 

 

dagochtend van 8.30 tot 9.30 uur 

houdt de Locatieleider spreekuur. 

U kunt Spreekuur 

dan met uw vragen, opmerkingen, 

verlofaanvragen etc. bij  

 

 

O 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. 

 

 

 

Basculenieuws 

Onze wekelijkse nieuwsbrief is ook 

op de website altijd te lezen. 

http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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BSO Duimelot 
De kinderen verkleden zich als Sinterklaas en lopen als een echte Sint door de BSO. 

We spelen lekker buiten ook al is het af en toe een beetje fris. We voetballen en spelen spelletjes. Op het 

kleine plein spelen we op de fietsjes en met de stelten. Verstoppertje spelen we ook graag en we weten een 

goede plek om ons te verstoppen. 

Denk u er nog even aan om door te geven of uw kind in de kerstvakantie wel of niet komt. 
Groetjes Team BSO Duimelot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging 
Inloop kledingruilmiddag voor kinderen (0 tot 14 jaar) 

 

Wanneer:  maandag 10 december 

Hoe laat:  14.30 uur tot 16:00 uur 

Waar:  De Schalm Nieuw-Amsterdam (ingang Jagerslaan) 

 

 

 
 

 

 

Toelichting: Heeft u nog kleding nodig voor uw kind, kom dan naar deze inloopmiddag.  

Uw kind(eren) mag mee. Kleding is gratis. (U kunt een beperkt aantal kleding meekrijgen).  

Heeft u nog kinderkleding over en wilt u dit weer doorgeven aan andere kinderen die het kunnen 

gebruiken neem het dan mee. 

Onder het genot van een kopje koffie/thee mag u komen neuzen in onze inloop kledingmiddag. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Lammie, Anna, Cristine, Roelinka en Aaltje  
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