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Schoolreisgelden en ouderbijdrage 

Op pagina 5 staan de vastgestelde 

schoolreisgelden en ouderbijdrage voor 

dit schooljaar. Wij zien uw betaling 

tegemoet op het rekeningnummer van 

de Ouderraad. 
 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van o.b.s. De Bascule 
 

Belangrijke data 
7 oktober Boswachter groep 6a 

7 oktober Dag van de leerkracht 

7 oktober OR vergadering 

8 oktober Boswachter groep 6b 

14, 15 en 16 oktober Schoolfotograaf, planning volgt 

15 oktober Schrijversbezoek 

15 oktober Boswachter groep 7a 

17 en 18 oktober Klassenshow 

19 oktober Oud papier halen groepen 1 en 2 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

28 oktober Stopweek 

28 oktober  Start thema 2: Feesten 

29 oktober Podiumplan voorstelling groep 1 en 2 

31 oktober Goochel voorstelling  

 Groep 1 t/m 4: 9.00 – 9.45 uur 

 Groep 5 t/m 8: 10.30 – 11.15 uur 

1 november Podiumplan voorstelling groep 3 en 4 

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 
Fleur Bergsma is deze week bij ons op school gekomen in groep 1b.  

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

Er gaan nu 339 lln. naar o.b.s. De Bascule 

 

 

 

 

 

 

4 oktober 2019 

Jaargang 17 nummer 6 

In dit nummer o.a.: 
 

 Schoolfotograaf 

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 

16 oktober komt de schoolfotograaf. 

Op pagina twee staat het schema voor 

die dagen. De tijden voor de foto, op 

maandag 14 oktober, met niet 

schoolgaande broertjes/zusjes 

ontvangt u volgende week. Opgave kan 

nog tot woensdag 9 oktober! 

http://www.obs-bascule.nl/
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Heeft u het strookje al 

ingeleverd? 

 

De opgave voor een foto met 

niet schoolgaande 

broertjes/zusjes op maandag 

14 oktober kan nog tot 

woensdag 9 oktober. 

 

U ontvangt eind volgende week 

een briefje met de tijd retour.  

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 
Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 oktober komt de schoolfotograaf. Op deze dagen geven we 

geen gymles in verband met de schoolfotograaf. In de loop van de week zal deze les ingehaald worden 

middels een ontspannen en/of sportieve activiteit. De foto van leerlingen met een niet schoolgaand 

broer(tje) en/of zus(je) wordt op maandag 14 oktober gemaakt. Denkt u er nog even aan om op deze 

dagen zoveel mogelijk dezelfde, vrolijke kleding aan te doen? Mocht u nog vragen hebben, dan horen we 

dit graag.  

 
 

maandag dinsdag woensdag 

08.30-09.50  niet schoolgaande 

broertjes/zusjes 

08.30-09.50 schoolgaande 

broertjes/zusjes 

8.30-9.10       3A (26ll) 

pauze pauze 9.10-9.45       Voorschool 3 

10.00-10.30        1A (16ll) 10.00-10.40         Voorschool 1 9.45-10.20     Voorschool 4 

10.30-11.00         1B (16ll) 10.40-11.20         Voorschool 2 pauze 

11.00-11.35         2B (24ll) 11.20-12.00         Combi 3 en 4 

(26ll) 

10.30-11.05    4A  (28ll) 

11.35-12.15         2A (24ll) Pauze 11.05-11.45    8B (25ll) 

pauze 12.30-13.10        5A (23ll) 11.45-12.15    7A (20ll) 

12.45-13.15        6A (18ll) 13.10-13.50        6B (23ll)  

13.15-13.55        7B (23ll) 13.50-14.30        8A (25ll)  

13.55-14.30        5B (22ll)   

   
 

\ 
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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  

 

 

 

                               

 

BSO Zus & Zo 

Op de BSO zitten we alweer in de vierde week van het thema 

vervoer. Helaas was het weer niet zo mooi waardoor wij veel 

binnen hebben gespeeld. Hier konden de kinderen o.a. een film 

kijken, knutselen, verven of lekker vrij spelen.  

Zo hebben een aantal kinderen met ijzerdraad een poppetje 

geknutseld en van de playmais een voertuig gemaakt. 

Op dinsdagmiddag kwam er een ambulance langs! De kinderen 

mochten in de ambulance een kijkje nemen en kregen van de 

ambulancemedewerker informatie over alle werkzaamheden. Ze 

mochten ook even achter het stuur zitten en op het bed liggen. 

Sommige kinderen vonden het wel een beetje spannend maar 

het was toch wel heel gaaf dat er een ambulance bij de BSO 

was. 

 

Ondanks het natte weer buiten was het weer een gezellig week 

op de BSO! 
 

 

Groeten team Zus & Zo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 19 oktober. De ouders/verzorgers van groep 1 en 2 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 ochtends 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. 

 

 

 

Luizencontrole  

In één groep is deze week een 

melding van luizen/neten geweest.  

Deze groep is gisteren gecontroleerd 

en hierbij zijn er luizen/neten 

aangetroffen. De ouders/verzorgers 

zijn via de mail hierover op de hoogte 

gebracht. Over 14 dagen in week 42 

(14 t/m 18 oktober) zal er een 

hercontrole plaatsvinden in die 

groep. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 3 oktober 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
4 okt. Dion Loves          3b/4b 

4 okt. Esmée Oving  4a 

4 okt. Stijn Oving  4a 

5 okt.  Dewi Pater  6a 

6 okt. Stef Mink  5b 

6 okt. Kai ter Stege   7b 

6 okt. Oskar de Wolde  8a 

9 okt. Twan Wielage  6b 

9 okt. Tara Mink  8a 

10 okt. Indy Vos  5b

   

 

 

 
 

 

 

 
 

mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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geen eigen Facebookaccount te hebben om de foto’s enz. te kunnen bekijken. 

http://nl-nl.facebook.com/pages/DeBascule/595160937166818 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schoolreisgelden en ouderbijdrage 

Bij deze laten wij u de vastgestelde schoolreisgelden en ouderbijdrage weten. Betalingen kunt u doen 

op onderstaand bankrekeningnummer t.n.v. de ouderraad?  

 

De bedragen voor de schoolreisgelden 2019/2020:  

Groep 1/2   € 25,= 

Groep 3/4 € 25,= 

Groep 5/6 € 28,50 

Groep 7 € 47,50 

Groep 8 € 85,= 

De ouderbijdrage is voor dit schooljaar € 22,50 per kind. Dit bedrag dient te worden betaald 

voor 1 november a.s., voordat de activiteiten van start gaan. (Het Nationaal schoolontbijt is al 

op 6 november en Sinterklaas volgt dan op 5 december.) 

 

Het schoolreisgeld en de ouderbijdrage kan worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van 

de ouderraad NL60RBRB0851273572 o.v.v. naam en groep van uw kind. 

 

Indien u de schoolreisgelden en ouderbijdrage niet kunt betalen kunt u misschien een beroep 

doen op Stichting Leergeld of het Participatiefonds van de gemeente Emmen. 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. 

  

 
 

 

 

Regel van de maand 

In de maand oktober hanteren we twee regels van de maand. Deze maand zijn dat:  

“Samen spelen is gezellig”, en “Zorg goed voor elkaar” 

Deze regels hebben veel met elkaar te maken. Als je goed voor elkaar zorgt wordt samenspelen ook leuk. In de 

klassen zal aan deze twee regels extra aandacht geschonken worden. 

 

http://nl-nl.facebook.com/pages/DeBascule/595160937166818
mailto:or@obs-bascule.nl
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BSO DUIMELOT-KONN 

We zijn aan het knutselen voor het “Hundertwasserproject” wat te zien zal zijn tijdens de kunstroute in CB de 

Bron a.s. zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. We werken met ecoline, krijt, verf en wc rolletjes om mooie 

kunstwerken te creëren. Iedereen doet goed zijn best. 

Groetjes Team BSO Duimelot 

 

 

 

 

 

Inzamelen oude mobiele telefoons 
In de hal van school staat sinds kort een inzamelbak voor de Cliniclowns. Hierin kunt u oude mobiele telefoons 

schenken voor dit goede doel. Inzamelen is goed voor het milieu en met de opbrengst steun je Cliniclowns. Voor 

elke mobiel ontvangen zij een vergoeding van €3,00. Hiermee kunnen zij nog meer zieke en gehandicapte 

kinderen afleiding en plezier bezorgen!  

 

De Cliniclowns zorgen voor veerkracht en verlichting bij zieke en gehandicapte kinderen én mensen met 

dementie. Zo leveren zij een bijdrage binnen de zorg en dragen ze op een positieve manier bij aan het welzijn 

van mensen in een kwetsbare situatie. 

 

 
Spaart u mee voor de schoolbieb? 
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. 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 er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 
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Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

 

 U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij een Bruna winkel en levert de 

kassabon in op school.  

 Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel (dit kan t/m 15 november) 

 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon. 

 We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken 

bij een Bruna-winkel.  

 

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

actievoorwaarden op https://www.bruna.nl/schoolbieb 

 
 

Klassenshow 1 

De eerste klassenshow van dit schooljaar vindt plaats op donderdagochtend 17 en vrijdagochtend 

18 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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

17 oktober 

Groepen: Vrijdagochtend 

18 oktober 

Groepen: 

08.45 -  09.15 uur 1A en 2A 08.45 - 09.15 uur 1B en 2B 

09.25 – 09.55 uur 7A en 5A 09.30 – 10.00 uur 5B en 7B 

10.45 – 11.15 uur 8A en 4A 10.30 – 11.00  uur 8B en 6A 

13.00 – 13.20 uur 3B/4B 11.15  – 11.45  uur - 

13.30 – 14.00 uur 6B en 3A   

https://www.bruna.nl/schoolbieb
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GGD Drenthe 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Nieuws! 

Dit schooljaar is er een wisseling in ons team. Ria Reeringh stopt na bijna 20 jaar als 

jeugdverpleegkundige in Nieuw Amsterdam. Karin Wester neemt haar werkzaamheden over, 

zowel op school als op het consultatiebureau. 

 

Wat biedt de GGD op school? 

De jeugdverpleegkundigen en de jeugdarts van het consultatiebureau komen ook op de 

basisschool en volgen de kinderen totdat ze de basisschool verlaten. Wij zijn verbonden aan de 

basisscholen  in het gebied de Velden (Nieuw Amsterdam, Zandpol, Erica, Schoonebeek).  

Het doel van de jeugdgezondheidszorg is om kinderen te volgen qua groei en ontwikkeling. 

Daarnaast worden het gehoor en de ogen getest en kunt u allerlei vragen stellen die te maken 

hebben met het welbevinden van uw kind en de opvoeding. Samen met de ouders proberen wij 

de beste oplossing te vinden en uw vragen te beantwoorden. 

Als jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen maken we deel uit van het  jeugdteam De Velden 

van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Van daar uit hebben wij contact met de scholen 

middels een  overleg (leerlingenoverleg, tussen de IB-er, schoolmaatschappelijk werk en de 

jeugdverpleegkundige) als er zorgen zijn om een kind. Hierin worden kinderen alleen 

besproken wanneer er toestemming is gegeven door de ouders. 

De kinderen van groep 2 en 7 worden ook dit jaar gescreend door onze assistente. Zo nodig 

wordt u daarna uitgenodigd voor een spreekuur bij de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. 

Ook ouders van leerlingen uit andere klassen kunnen een afspraak maken voor een 

spreekuur. Met de spreekuren vanuit de GGD bieden we een laagdrempelige voorziening voor 

ouders en hun kinderen.  
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Een afspraak maken kan via de leerkracht op school of rechtstreeks via het afsprakenbureau 

van de GGD, op telefoonnummer: 088-2460246 

Indien u vragen heeft kunt u altijd mailen naar: jgzemmen@ggddrenthe.nl. De 

jeugdverpleegkundige, verbonden aan de school van uw zoon of dochter, zal contact met u 

opnemen per mail of telefonisch. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Team GGD Jeugdgezondheidszorg De Velden: 

 

Petra Dokter en Anita Sikken (assistente) 

Karin Wester en Mirjam Muntinga (jeugdverpleegkundige) 

Evelien Weitenberg en Cirsten Oole  (jeugdarts) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jgzemmen@ggddrenthe.nl

