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9 september
10 september
11 september
16 september
17 september
20 september

In dit nummer o.a.:
Informatieavond

Op dinsdag 17 september staat de
jaarlijkse informatieavond op de
kalender. Een belangrijke bijeenkomst
waarin veel informatie wordt verschaft
die van groot belang kan zijn voor u. We
hopen dat u tijd kunt vrijmaken om
hierbij aanwezig te zijn.
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Reservekleding kleuters
Als u nog kleding thuis heeft, waar u
niets meer mee doet, zouden wij dit op
school heel goed kunnen gebruiken in de
kleutergroepen.
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21 september
25 september
26 september
1 oktober
2 oktober
2 oktober
4 oktober
Denkt

GGD screening groepen 7
MR-vergadering
Start Jantje Beton actie
Doel: speelmateriaal voor buiten
Start thema 1 Kinderboekenweek
Reis je mee! Voertuigen
Info avond
Geen gym in de sporthal in Veenoord i.v.m.
Speedway
Oud papier halen groepen 7 en 8
Studiedag team leerlingen zijn vrij!
Einde Jantje Beton actie
MR Vergadering
Start Kinderboekenweek Reis je mee?
Schoolkamp groepen 8
Groepen 8 terug van schoolkamp
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
Er zijn deze week geen nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen.
Er gaan 333 lln. naar o.b.s. De Bascule
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Informatieavond
Op dinsdag 17 september staat de jaarlijkse
informatieavond op de kalender. Dat betekent dat
u informatie krijgt van de leerkracht van de groep
waarin uw kind zit. Een belangrijke bijeenkomst
waarin veel informatie wordt verschaft die van
groot belang kan zijn voor u. We hopen dat u tijd
kunt vrijmaken om hierbij aanwezig te zijn.
De avond verloopt volgens onderstaand schema:
19.00 – 19.30 uur groepen 1, 2, 5 en 6
19.45 – 20.15 uur groepen 3, 4, 7 en 8
Voor de combinatiegroep kan het iets uitlopen.
Daar ontvangt u namelijk informatie over groep 3
en 4.
Jantje Beton Loterij
Van woensdag 11 september t/m woensdag 25
september lopen de leerlingen van De Bascule met
loten van de Jantje Beton Loterij. De
leerlingenraad heeft bepaald dat de opbrengst
naar het plein gaat. De klimtoren is aan vervanging
toe. Daarnaast willen ze graag buiten
speelmateriaal voor alle groepen.
We hopen op een hoge opbrengst zodat we dit
samen met de leerlingenraad kunnen realiseren.
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Hallo
Mijn naam is Thea Wilkens en ik ben sinds dit
\ aan
schooljaar leerkracht op de Bascule. Ik geef les
groep 6B. Hiervoor heb ik gewerkt in EmmerCompascuum en daar had ik ook een groep 6. Ik
woon in Emmen, in de wijk Bargeres, samen met mijn
man Albert. We hebben samen 2 kinderen, die
intussen volwassen zijn en op zichzelf wonen.
We fietsen graag en genieten van het leven. We
vinden het heel speciaal dat we op bezoek kunnen
gaan bij onze kinderen voor een kopje koffie of een
babbeltje. Het is niet naast de deur…Doreen woont
in Almelo en Roland in Heemskerk.
Het werken op de Bascule is weer een nieuwe stap.
De eerste week was gezellig en ik heb veel nieuwe
indrukken opgedaan. Het was zowel voor mij, als
voor de kinderen even wennen. We maken er samen
een gezellig jaar van. Ik heb er zin in!
Met vriendelijke groet,
Thea Wilkens
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Basculenieuws
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
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Voorschool De Bascule
De eerste schoolweek is alweer voorbij en wat is het snel
gegaan. Deze week staat in het teken van even weer
wennen. We benoemen in de kring de dagen van de week
en vertellen over onze vakantie. Puk is heel blij dat
iedereen er weer is.
We lezen in de kring over Tom die voor het eerst naar
school gaat, hij vindt het erg spannend. Gelukkig helpen
de andere kinderen hem goed.
We wandelen deze week naar de brievenbus. Hoe gaat dat
nou eigenlijk als je een kaartje post? Toevallig komen we
onderweg een postbode tegen. Op de terugweg lopen we
langs de grote graafmachines.

Jarigen t/m 13
september
Jarigen t/m 12 september
Van harte gefeliciteerd!
Van harte gefeliciteerd!
6 juli Esmee Bakker
7 sept. 2b
Randy Beekman
7a
7 sept. Jorn van Leeuwen
8a
7 sept. Frederiek Vos
8a
8 sept. Lisa Klingenberg
6a
9 sept. Roy Lubbers
6a
10 sept. Senn Baudoin
3b/4b
12 sept. Milan Sieben
4a

BSO Zus & Zo
Afgelopen week hebben de kinderen heerlijk buiten
kunnen spelen, omdat het zo mooi weer was. Emmers,
schepjes en de voertuigen werden meegenomen naar de
zandbak en daar werd door vele kinderen heerlijk
gespeeld.
Daarnaast konden de kinderen spelmateriaal pakken uit
de bekende gele container. Er werd hockey gedaan,
gevoetbald en op de klimtoestellen gespeeld.
Natuurlijk stond de sproeier ook aan en daar werd volop
gebruik van gemaakt.
Het was een gezellige eerste schoolweek.
Groeten team Zus & Zo
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Oud papier
De volgende keer dat er oud papier opgehaald gaat worden is op
Zaterdag 21 september. De ouders/verzorgers van groep 7 en 8 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!
U kunt het oud papier wel altijd kwijt in de containers
die bij Hubo staan.

Regel van de maand
De regel voor de maand september is: “Help elkaar een handje”
Iedereen moet na een vakantie vaak even op gang komen.
Als je elkaar daarbij een handje helpt, geeft dat een goed gevoel bij
iedereen.

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
Spreekuur
terecht.

Iedere maandagochtend van
8.30 tot 9.30 uur houdt de
Locatieleider spreekuur. U kunt
dan met uw vragen,
opmerkingen, verlofaanvragen
Basculenieuws
etc. bij
haar terecht.
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

Reservekleding kleutergroepen
Het komt regelmatig voor dat kinderen per ongeluk in hun broek plassen. Hiervoor gebruiken wij reserve kleding.
Helaas hebben wij op school momenteel bijna geen reserve kleding meer. Als u nog kleding (broeken en
onderbroeken etc.) thuis heeft, zouden wij dit op school heel goed kunnen gebruiken! Mocht u nog reserve
kleding van school thuis hebben, zouden we dit graag zo snel mogelijk gewassen retour willen. Alvast bedankt
voor de medewerking! Met vriendelijke groet, de kleuterjuffen

Folders/flyers
In deze periode krijgen de leerlingen regelmatig folders/flyers mee van diverse uitgevers en activiteiten. Soms
zit er iets leuks bij, maar als het u niet aanspreekt kan het direct bij het oud papier. U bent uiteraard altijd
vrij om voor een abonnement/activiteit te kiezen. Bij sommige folders/flyers zitten opgavestrookjes. Hierop
staat wel aangegeven of de strookjes bij de leerkracht ingeleverd moeten worden, of dat deze opgestuurd
moeten worden naar de uitgever. Ook biedt een aantal uitgevers de mogelijkheid om via internet een
abonnement af te sluiten.

BSO DUIMELOT-KONN
De vakantie zit er alweer op en we gaan alweer 2 weken naar school. We mogen 6 nieuwe kinderen verwelkomen
op de BSO! Alle nieuwe kinderen welkom bij ons op de BSO en we hopen dat je een leuk tijd bij ons zult hebben.
Bent u op zoek naar kinderopvang? Stap gerust eens binnen. U kunt ook bellen, mailen of appen voor meer
informatie of voor een keer proefdraaien.
* Wij zorgen voor passende opvang.
* Ook bieden wij eenmalig opvang aan.
* Incidentele opvang
* Flexibele opvang
* Flexibele en ruime openingstijden behoren tot de mogelijkheden!
Maandag tot en met vrijdag open van:
7.00 uur-18.00 uur
Vervroegde en verlengde opvang:
6.30 uur-19.00 uur
Groetjes Team BSO Duimelot
Ganzenroer 2
7833 GH
Nieuw-Amsterdam
06-14302224

bsoduimelot@konn.nl
https://www.konn.nl/locaties/bso-duimelot
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Ontbijt ook mee tijdens het WK Para-cycling!
Op zaterdag 14 september trappen we bij het WK Para-cycling de campagne 100
gezondere supers af met een groot ontbijt in Emmen. Hans Kuipers, gedeputeerde van
de provincie Drenthe, zal samen met wethouder Raymond Wanders van de gemeente
Emmen en een vertegenwoordiger van de Jumbo Emmen de aftrap verzorgen.
Met de campagne ‘100 gezondere supers’ willen we supermarkten bereiken die zich
maatschappelijk willen inzetten om de omgeving gezonder te maken. Een gezondere supermarkt zorgt ervoor dat
de klant makkelijker de gezondere keuze kan vinden. We streven ernaar om in 3 jaar 100 gezondere
supermarkten in Drenthe te hebben.
Gegevens
Locatie
Wanneer
Tijd
Kosten

:
:
:
:

Sportpark Meerdijk
zaterdag 14 september
inloop 8.30 uur, start 9.00 uur
Gratis, het ontbijt wordt aangeboden door Jumbo supermarkten

Aanmelden
Ontbijt ook gezellig mee en geniet ondertussen van de Para-cycling wedstijden.
Meld je nu aan op: https://drenthe-beweegt.nl/aanmelden-aftrap-ontbijt-gezondere-supers/
Let op: vol = vol

Volgende week zaterdag 14 september is het zover!!
Op de open monumentendag zal De Rijdende Popschool workshops Play in a Band gaan geven bij Molen "Nooit
gedacht" Veenoord.
Altijd al eens samen muziek willen maken op een echt instrument, dan is dit je kans!!
Vanaf 13:30 tot 15:30 kun je zowel jong als oud meedoen met het spelen in een band en de verschillende
instrumenten van De Rijdende Popschool uitproberen.
Kun je nog geen instrument bespelen, dat is geen probleem, want wij leren het jou!!
Kun je wel al een instrument bespelen, dan ben je ook van harte welkom Zaterdag 14 September de open
monumentendag van Molen "Nooit gedacht" Veenoord.
De deelname is gratis.
Je hoeft je niet aan te melden.
Je hoeft niets mee te nemen.
En vergeet vooral niet deze dag ook even kijkje te nemen in de Molen waar de enthousiaste vrijwilligers je alles
kunnen laten zien en vertellen over deze prachtige Molen.
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