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School weer volledig open voor lln.
VVN Theoretisch Verkeersexamen
Oud papier halen groepen 1 en 2
Studiedag team, leerlingen zijn vrij!
Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print

In dit nummer o.a.:
Schoolreisgeld
We willen u laten weten dat we de
betaalde schoolreisgelden voor de
schoolreisjes van de groepen 1 t/m
7 van het afgelopen jaar laten
staan voor het volgend jaar.
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Vrijheid in Verbinding:
Geef je nu op voor één van de
brede schoolactiviteiten op
http://www.actiefinemmen.nl en
kies voor brede school Nieuw
Amsterdam Veenoord Zandpol.
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Spreekuur
Op dit moment is er geen wekelijks spreekuur op school.
Indien u vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met de locatieleider:
0591-552042 of via locatieleider@obs-bascule.nl

Nieuwe leerlingen
Er zijn geen nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen.
Er gaan 356 lln. naar o.b.s. De Bascule.
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Schoolreisgeld
We willen u laten weten dat we de
betaalde schoolreisgelden voor de
schoolreisjes van de groepen 1 t/m 7
van het afgelopen jaar laten staan voor
het volgend jaar. We hebben de
schoolreizen van dit lopende schooljaar
allemaal moeten annuleren. Mocht u het
schoolreis onverhoopt nog niet betaald
hebben dan kunt u dit het volgend
schooljaar doen.
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Oud Papier
De volgende keer dat er oud papier
gehaald gaat worden is op zaterdag
20 juni.
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

Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in
de containers die bij Hubo staan.
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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.nl4

Jarigen t/m 11 juni
10 juni Bram Boer
11 juni Boaz Steeman
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Voorschool De Bascule
Deze week alweer de laatste week dat we werken
rondom 'kunst'.
In de kring spelen we domino met gekleurde
stokjes, hierbij benoemen de kinderen ook de
kleuren die ze leggen. Ook 'toveren' we nogmaals
met kleuren en lezen we uit 'Nijntje in het
musuem.' Ook zijn we alvast
begonnen met knutselen voor
een speciale dag in juni....
Volgende week starten we met
het thema 'oef wat warm'.
Hieraan zullen wij werken tot
de zomervakantie.

BSO Zus & Zo
Wat vliegt de tijd toch voorbij. De eerste 4 weken
zijn namelijk echt snel gegaan. De kinderen passen
zich zonder moeite aan, dit vinden wij echt super
knap! Deze week hebben we vooral genoten van het
lekkere weer buiten, want wat was het toch warm.
Een ijsje bij dit lekkere weer mag natuurlijk niet
ontbreken. Verder spelen we af en toe ook
noodgedwongen binnen.
Door de
Coronamaatregelen
mogen helaas niet alle
kinderen door elkaar
buiten spelen. Met
deze hitte is dat soms
even slikken voor de kinderen, want ze willen zo
graag naar buiten om van het weer te genieten.
Maar gelukkig begrijpen de kinderen het wel.

Groeten team Zus & Zo
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Vrijheid in Verbinding
Geef je nu op voor één van de volgende brede schoolactiviteiten op
http://www.actiefinemmen.nl en kies voor brede school Nieuw Amsterdam Veenoord Zandpol.

Groep 1 en 2:
Vrijheid: handen en voeten. In de workshops na schooltijd gaan we samen een groepswerk maken. We trekken
onze handen en armen over op behangpapier, waarbij de handen overlappen en zo verbinding maken met elkaar.
Vervolgens gaan we het met verf een kleur geven. Waarbij natuurlijk niet binnen de lijntjes gekleurd hoeft te
worden! Als het weer mag gaan we al onze handen aan papa's en mama's laten zin in de bibliotheek.
Nieuwe data donderdag 18 en 25 juni in De Bron, 15.30-16.30 uur. Docent: Githa Hessels (Creyo)

Groep 3, 4 en 5:
Vrijheid: houten kunstwerk in lagen. Kunst zoals Karel Appel die maakte. Waarschijnlijk heb je je beelden in
felle kleuren geschilderd of gekleurd.
Jij mag dit ontwerp wat je waarschijnlijk in de klas van karton hebt gemaakt verder uitwerken in hout! Dus dat
betekent: zagen schuren boren timmeren en schilderen en hier een mooi groepswerkstuk van te maken... dit zou
dan een 3D beeld kunnen worden (soort totempalen) of op een vlak naast elkaar.
Nieuwe data donderdag 18 en 25 juni in De Bron, 15.30-17.00 uur. Docent:
Karina Pater (Boetiek Creatiek)

Groep 6, 7 en 8
Vrijheid: vloggen en filmen.
Jullie hebben in schooltijd een introductieles/film gehad. In 2 workshops
na schooltijd ga je vloggen over vrijheid. Wat betekent vrijheid voor jou.
Welke plaats in je eigen dorp geeft je een bijzonder vrij gevoel? En hoe
breng je dat in beeld?
Op de plaatsen of plaatsen die jou (of jullie als groep) het meest het gevoel
geven van vrijheid of vrij zijn, ga je vloggen. Individueel of in een groepje.
Met begeleiding en hulp van Jovan. ?
Nieuwe data: dinsdag 23 en 30 juni in De Bascule, 15.30-17.00 uur. Docent:
Jovan Avramoski

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, maar
ook telefonisch een afspraak
maken bij de locatiedirecteur:
0591-552042 of via
locatieleider@obs-bascule.nl
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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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