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Hulp gevraagd pleindienst 
Om tussen de middag de opvang van de 

leerlingen goed te regelen zijn we u, 

ouders en verzorgers van de leerlingen, 

nodig. Wij zijn op zoek naar hulp en 

naar “inval” hulpouders die bij ziekte 

enz. een helpende hand kunnen 

bieden. 

 
 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
5 oktober  Dag van de leerkracht 

6 oktober  Cultuurroute “De Verbinding”  

(school is galerie) 

8 oktober  Atelier Abel groepen 3a en 3b 

8 oktober  OR-vergadering 

10 oktober  Spelletjesochtend groepen 1 en 2 

11 oktober  MR-vergadering 

18 en 19 oktober  Klassenshow 

18 oktober  GMR-vergadering 

20 oktober  Oud papier groepen 3 en 4 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

29 oktober  Start thema “feesten” 

29 oktober  Atelier Abel: Taarten van tante Ka  

(groepen 1/2a en 1/2b) 

 1 november  Atelier Abel: Taarten van tante Ka (groep 1) 

 6 november  Zakelijke ouderavond 

 7 november   Nationaal schoolontbijt 

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 352 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

5 oktober 2018 

Jaargang 16 nummer 5 

In dit nummer o.a.: 

Klassenshow 1 
De eerste klassenshow van dit 

schooljaar vindt plaats op 

donderdagochtend 18 en 

vrijdagochtend 19 oktober in het 

speellokaal in school. 

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. Afgelopen 

maandag kregen we bericht dat 

onze aanvraag wordt gehonoreerd. 

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. We verwachten dat de 

kinderen de overige twee dagen een 

gezonde hap van thuis meenemen. 

 

 

 

 

Klassenshow 1 
De eerste klassenshow van dit schooljaar vindt plaats 

op donderdagochtend 18 en vrijdagochtend 19 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: 

Donderdagochtend 

18 oktober 

Groepen: Vrijdagochtend 

19 oktober  

Groepen: 

08.45 - 09.15 uur 3A en 

4B 

08.45 - 09.15 

uur 

3B en 

4A 

09.30 – 09.45 uur 1-2A  09.30 – 10.00 

uur 

1A en  

1-2B 

10.30 – 11.00  uur 5A en 

7A 

10.30 – 11.00  

uur 

7B en 

6A 

11.15  – 11.45  uur 5B en 

8B 

11.15  – 11.45  

uur 

8A en 

6B 

 

 

 

 

 

 

Kunst en cultuurroute “De verbinding” 

Op zaterdag 6 oktober staan Nieuw-

Amsterdam/Veenoord in het teken van de kunst en 

cultuurroute. Op verschillende locaties kunt u 

genieten van kunst in verschillende technieken. 

Ook obs De bascule doet hieraan mee. 

De school gaat onder leiding van Marion Mencke 

werken met de kunstkoffer met als thema “De vijf 

huiden van Hundertwasser”. 

Iedere groep gaat iets maken met dit thema. 

In de school stellen we deze werkstukken dan 

tentoon.  

Komt u ook een kijkje nemen? 

Het is van 11.00 tot 17.00 uur op zaterdag 

6 oktober 2018. 

 
 

Waterdrinkdag 

Vanaf dit schooljaar gaan we proberen om het 

certificaat voeding te behalen van De gezonde 

School. We voeren daarom op woensdag de 

“Waterdrinkdag” in. 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 

Dit was alweer de laatste dag van het thema: Welkom Puk. Puk 

had rommel gemaakt in de huishoek. Er lag allemaal zand op de 

vloer en ranja en papier op de tafel! Gelukkig wilden de 

kinderen dit wel even schoonmaken.  We lezen het verhaal: 

trek je jas maar uit Tom, over een jongen dat voor het eerst 

naar school gaat maar dat wel heel spannend vindt. Daarna 

praten we hier in de kring verder over na met de kinderen.  

 

 
 

BSO Zus en Zo 

We zijn erg blij met alle nieuwe aanmeldingen op de BSO. 

Mocht u interesse hebben loop dan gerust even binnen!  

Afgelopen week hebben we vliegers gemaakt van vuilniszakken 

en rietjes. Natuurlijk moesten deze vliegers ook uitgetest 

worden op het schoolplein. Gelukkig stond er deze dag veel 

wind, waardoor de vliegers hoog de lucht in gingen. De kinderen 

vonden het geweldig en de vliegers werden binnen in rap tempo 

gemaakt. Ook werd er buiten een variant van het spel 

“zakdoekje leggen” gespeeld. Dinsdags gingen er een aantal 

kinderen samen kastanjes zoeken. De kinderen kwamen met 

zakken vol terug op de BSO.  
 

Groeten team Zus & Zo 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jarigen t/m 11 oktober 

 

Van harte gefeliciteerd! 
 

5 okt.   Dewi Pater  5a 

6 okt.   Stef Mink  4b 

6 okt.   Kai ter Stege  6b 

6 okt.   Oskar de Wolde 7b 

9 okt.   Twan Wielage  5b 

9 okt.   Tara Mink  7b 

10 okt.   Indy Vos  4b 

11 okt.    Stijn Assen  3a 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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Basculenieuws 
De bezorging van het Basculenieuws verloopt soms nog niet helemaal zoals 

het behoort te zijn. 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! 

 

 

 

 

Oud papier 
De volgende keer dat er oud papier opgehaald gaat worden is op zaterdag 

20 oktober. De ouders/verzorgers van groep 3 en 4 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! 

Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers  

die bij Hubo staan. 

 
 

 

Data kamp groepen 7 

Op de kalender (bijlage schoolgids) staat dat de groepen 7 apart op 

schoolkamp gaan, dit is gewijzigd. Beide groepen 7 gaan nu 

gezamenlijk op donderdag 16 mei en vrijdag 17 mei 2019 op 

schoolkamp. 

 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 

 

 

 

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://www.obs-bascule.nl/
mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rlhuMb3%2b&id=B8D12BC8B5B7055582F3469BAC417EDFF5B27BE2&thid=OIP.rlhuMb3-BkEBmkSoa5R45gHaE6&mediaurl=http://www.ikkrijgthuisonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/10/dsc_7392.jpg&exph=848&expw=1280&q=herfst&simid=608014449482727661&selectedIndex=172
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Hulp gevraagd pleindienst 

Om tussen de middag de opvang van de leerlingen goed te regelen zijn we u, ouders en 

verzorgers van de leerlingen, nodig.  

Wij zijn op zoek naar hulp en naar “inval” hulpouders die bij ziekte enz. een helpende hand 

kunnen bieden. 

 

De subsidie die wij hiervoor via de Gemeente ontvangen is bestemd voor een vrijwilligersvergoeding 

die we ouders of verzorgers geven als ze tijdens de pauze toezicht houden op het plein. 

 

De leerlingen eten met de eigen leerkracht in de klas. Daarna gaan de leerlingen een half uur naar 

buiten. De pauzes houden we op twee verschillende momenten achter elkaar. Het is de bedoeling dat 

u, wanneer u toezicht houdt op de leerlingen, dit twee keer een half uur doet. In totaal is dit een uur. 

Voor dit uur krijgt u een bedrag van €4,50.  

Tijdens dit toezicht is er ook altijd een leerkracht aanwezig als eindverantwoordelijke en als 

aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger.  

Hierbij doen we dan ook een oproep aan alle ouders/ verzorgers, opa's en oma's en anderen om zich 

aan te melden om te komen helpen bij het toezicht houden tussen de middag.  

Wellicht kunt u een dag of meerdere dagen komen helpen. 

U kunt zich opgeven door onderstaand briefje in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren). U 

mag ook bellen met school telefoonnummer: 0591-552042 en vragen naar Jacqueline Grupstra.  Haar 

mailadres is locatieleider@obs-bascule.nl 

Mocht u nog vragen hebben dan horen we dit graag van u.  

 

 

 

Naam leerling(en): 

Groep: 

 

Naam ouder/verzorger: 

Telefoonnummer:  

 

Welke dagen kunt u helpen: 

Maandag / Dinsdag / Donderdag / Vrijdag 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:locatieleider@obs-bascule.nl
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Spaart u mee voor de schoolbieb? 

Geachte ouder/verzorger, Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. 

Deze keer staat ‘Vriendschap’ centraal. 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 meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel en 

levert de kassabon in op school.  

• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een 

Bruna-winkel. 

• Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school 

ontvangt een waardebon. 

• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 

uitzoeken in een Bruna-winkel.  

 

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

Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op. 

 

 

 

 

 

 

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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