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In dit nummer o.a.:
EU FRUIT – IK EET HET BETER
In het kader van ‘de Gezonde School’
hebben we ingeschreven op het EUSchoolfruitprogramma. Dat houdt in
dat we van 12 november 2019 t/m 19
april 2020 (voor een periode van 20
weken) iedere week drie keer per week
vers fruit en/of groente aangeboden
krijgen.

9 december
Groepen 7 en 8 voorlichting bureau Halt
10 december
Verkeersvoorstelling groepen 5 en 6
12 december
Schaatsen groepen 5
18 december
Kerstdiner
20 december
Leerlingen en team om 12.00 uur vrij
21 december
Oud papier halen groepen 5 en 6
23 december
Kerstvakantie t/m vrijdag 3 januari 2020
6 januari
Eerste schooldag 2020. Nieuwjaarsborrel.
6 januari
OR-vergadering
13 januari
Start CITO toets weken t/m 31 januari
18 januari
Oud papier halen groepen 7 en 8
28 januari
MR-vergadering
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.

2

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.
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Nieuwe leerlingen
Jelte Jagt en Senn Slomp zijn deze week bij ons op school gekomen
in groep 1a. Wij wensen Jelte en Senn een hele fijne tijd toe bij ons op school.
Er gaan 344 lln. naar o.b.s. De Bascule
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Brengen van kinderen
We leren de kinderen, vanaf
groep 1 om zelfstandig naar
binnen te gaan. Bij de kleuters
kunt u mee de gang in en dan
afscheid nemen.
Maar vooral bij de groepen 3
en 4 is het vaak erg druk in de
gang omdat ook hier
ouders/verzorgers nog mee
naar binnen gaan. Daardoor
kunnen de kinderen zelf niet
goed hun jas op hangen.
Het is de bedoeling dat deze
kinderen alleen naar binnen
gaan. Indien u de leerkracht
even wilt spreken, kan dat
natuurlijk altijd.

EU FRUIT – IK EET HET BETER
In het kader van ‘de Gezonde School’ hebben
we ingeschreven op het EUSchoolfruitprogramma. Dat houdt in dat we
van 12 november 2019 t/m 19 april 2020
(voor een periode van 20 weken) iedere week
drie keer per week vers fruit en/of groente
aangeboden krijgen. We zullen dit tijdens
de ochtendpauze aan alle leerlingen
aanbieden op de dinsdag, woensdag en
donderdag. We verwachten ook dat de
kinderen de overige twee dagen iets gezonds
voor de ochtendpauze 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!
Fruitlevering
Volgende week ontvangen wij
onderstaande fruit/groente op school.
Dit wordt op de dinsdag, woensdag en
donderdag uitgedeeld tijdens het 10uurtje.
1. Waspeen
2. Navelsinaasappel

3. Appel
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Jantje Beton
De opbrengst van de Jantje Beton actie
is nog niet geheel bekend maar de
laatste stand van zaken was dat we als
school 1565 loten hebben verkocht.
Dat betekent tot nu toe een opbrengst
van €2350,-- voor de school.
De officiële berekening volgt nog.
Zodra we dit weten hoort u dat van ons.
We willen iedereen hartelijk danken die
loten hebben verkocht maar ook
iedereen die loten hebben gekocht.
Hartelijk dank!
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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

BSO Zus & Zo
Wat een gezellige weken op de BSO. De kinderen
praten de hele week over het Sinterklaasjournaal.
Daarnaast krijgen alle kinderen tijdens het
drinkmoment even de tijd om te vertellen wat ze
allemaal al van Sinterklaas hebben gekregen. Wij als
BSO-medewerkers zijn allemaal stuk voor stuk erg
jaloers, want wat worden de kinderen toch verwend
door Sinterklaas en zijn Pieten. Rond deze tijd van
het jaar mogen pepernoten natuurlijk niet
ontbreken, daarom hebben we gezellig met de
kinderen pepernoten gebakken. De zelfgebakken
pepernoten waren echt heerlijk mmm!!!

Jarigen t/m 12 december
Van harte gefeliciteerd!
6 dec. Frank Zevenberg
11 dec. Amber Winter
12 dec. Lynn Post

6b
6b
3b/4b
Afgelopen week werd er door de BSO-raad ook
twee speurtochten georganiseerd.
De kinderen waren tijdens de speurtocht heel goed
aan het samenwerken en alle puzzelstukjes werden
gelukkig opgelost, waardoor alle kinderen weer
eindigden bij OBS de Bascule! Ten slotte hebben de
kinderen de afgelopen week ook ontzettend hard
gewerkt voor de kerstmarkt. Op de kerstmarkt zijn
kerst/winterartikelen te koop die zijn gemaakt door
BSO- en Voorschoolkinderen. De kinderen van de
BSO bedenken samen met de BSO leiding wat er
wordt gedaan met de opbrengst. Bijvoorbeeld
nieuwe spullen/speelgoed voor op de BSO.
De kerstmarkt is op 17-12-2019 van
16.30 uur – 18.30 uur.
Groeten team Zus & Zo
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Oud papier
De volgende keer dat er oud papier gehaald gaat worden is op zaterdag
21 december. De ouders/verzorgers van groep 5 en 6 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.

Regel van de maand
In december hebben we de volgende regel van de maand:
“Iedereen is anders en ergens goed in”.
Als kinderen en natuurlijk ook volwassenen dit van elkaar zien, zal het een
hele plezierige decembermaand worden!

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
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.obsbascule.nl Zo blijft u op de hoogte
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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.

Verkeersproblemen
Verschillende auto’s van ouders/verzorgers en omwonenden worden soms klem gezet, doordat anderen de auto
voor het parkeervak zetten waar al een auto geparkeerd staat, de auto parkeren voor een oprit of op de straat
parkeren tegenover de parkeerhavens. Op die manier kunnen de auto’s niet uit de parkeerhavens komen. Veel
ergernis tot gevolg. Bij deze opnieuw een verzoek van de school om er rekening mee te houden! We willen u allen
vragen om de auto’s in de parkeervakken te parkeren en niet voor een andere auto of op een oprit, langs de weg
en op de stoep. Het gaat om de straat achter de school, de Jachthoorn en de straat tegen over de school, de
Sportlaan. U kunt uw auto ook op het grasperk naast de school (langs de Ringlaan) parkeren en vandaar uw
kind(eren) naar school brengen (advies van de politie). De wijkagent komt binnenkort controleren.
Samen kunnen we dit vast oplossen!
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
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