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Sinterklaas  
Op woensdag 5 december bracht 

Sinterklaas samen met veel zwarte 

pieten een bezoek aan onze school. 

Hier vindt u een verslag van deze 

leuke ochtend. 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
10 december  OR vergadering 

11 december  MR vergadering 

14 december  Spelletjesochtend groep 1 en 2 

15 december  Oud papier groepen 7 en 8 

19 december Kerstfeest 

21 december Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij en groep 5 

t/m 8 om 14.30 uur vrij. 

24 december Kerstvakantie t/m 4 januari 2019 

7 januari Eerste schooldag 2019. Nieuwjaarsborrel 

7 januari OR vergadering 

8 januari Luizencontrole 

 

 

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 nu 353 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

7 december 2018 

Jaargang 16 nummer 13 

In dit nummer o.a.: 

EU FRUIT – IK EET HET BETER  

In het kader van ‘de Gezonde 

School’ hebben we ingeschreven op 

de actie van EU fruit. Dat houdt in 

dat we van 12 november 2018 t/m 

19 april 2019 iedere week drie 

keer per week vers fruit en/of 

groente aangeboden krijgen. 

http://www.obs-bascule.nl/


 

 

Basculenieuws 7 december 2018 

2 

  

Een boom van ons allemaal 

Net als voorgaande jaren vult 

de enorme kerstboom de 

entree van onze school. 

Ook dit jaar wordt de boom 

weer gevuld met prachtig 

gedecoreerde ballen met lieve, 

grappige en ontroerende 

wensen van de leerlingen. 

Zoveel verschillen en toch een 

geheel. 

Het wordt opnieuw een boom 

van ons allemaal! 

 

 

 

 

 

 

EU FRUIT – IK EET HET BETER  

In het kader van ‘de Gezonde School’ hebben 

we ingeschreven op de actie van EU fruit. 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 op de 

woensdag, donderdag en vrijdag. We 

verwachten dat de kinderen de overige twee 

dagen een gezonde hap 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! 

Wist je dat? 

 

• ... komkommers vroeger net zo krom waren 

als bananen? 

• ... de hele kromme komkommers minder 

goed verkochten? Daarom schoven 

kwekers rechte glazen over de groeiende 

komkommers. Zo konden ze alleen nog 

maar rechtdoor groeien. 
 

 

 

 

 

Fruitlevering 

Volgende week ontvangen wij onderstaande 

fruit/groente op school. Dit wordt op 

woensdag, donderdag en vrijdag uitgedeeld 

tijdens het 10-uurtje. 

 

 

1. Waspeen 

2. Mandarijn 

3. Appel 

 

 

 
 

http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31363139320D31383436360D3434343233310D3130303232350D300D35303543443246450D310D0D300D3136393730350D372E372E302E31383939320D3133
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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 de Bascule 

Wat is het een leuke maar vooral spannende tijd met 

Sinterklaas. We hebben pepernoten gewogen, cadeautjes 

geordend van groot naar klein en we hebben pepernoten 

gebakken. Jongens hadden jullie het al vernomen... Rommelpiet 

was op school geweest en wat was er veel rommel gemaakt. 

Maar ze hadden wel voor iedereen een cadeautje meegenomen.  

Het was weer een gezellige week!  

 

 
 

BSO Zus & Zo 

Op de BSO wordt er momenteel druk gewerkt om dingen te 

knutselen voor de kerstmarkt op dinsdag 18 december. Met 

verf, kralen, papier worden de prachtigste creaties gemaakt. 

Daarnaast waren er veel kinderen jarig dus hebben we veel 

feestjes gevierd.  

 

Groeten team Zus & Zo 

 

 
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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 13 december 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
7 dec. Sander Feiertag 8a 

11 dec. Amber Winter  5b 

11 dec. Milan Stoffers  8a 

12 dec.  Lynn Post  3a 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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Oud papier 
Op zaterdag 15 december, wordt er weer oud papier opgehaald.  

De ouders/verzorgers van groep 7 en 8 zijn dan aan de beurt om te komen 

helpen. 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. 

 

 

‘Emmen on Ice’ 
Op donderdag 13 december aanstaande gaan de kinderen van de groepen 5a 

en 5b naar ‘Emmen on Ice’ (schaatsen op het Raadhuisplein in Emmen). We 

gaan dan een uur schaatsen. Er zijn ijshockey- en kunstschaatsen aanwezig, 

maar indien kinderen zelf in het bezit zijn van dit type schaatsen, wordt 

aangeraden deze zelf mee te nemen. Het dragen van handschoenen tijdens 

het schaatsen is verplicht! We gaan er met auto’s naartoe en hebben vast 

een hele gezellige morgen! 

 

 

 

 

 

Klassikaal lenen 
Voor het klassikaal lenen van boeken voor school hoeven kinderen  

nooit te-laatgeld te betalen. Wij nemen deze boeken op een andere manier 

in. We hebben daarvoor aparte afspraken met de school. Je kunt wel privé 

een herinneringsmail krijgen voor het inleveren van deze boeken omdat 

kinderen op hun eigen pas lenen. Daar hoef je niet op te reageren bij 

boeken die via school geleend zijn. 

 

 
 

 

 

 
 

 

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. 

 

 

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! 

 

 

Verhuizing 

Kaylee, Jaymee de Jong, Joanne en 

Milan Bakker gaan vanaf deze week 

naar een andere school. Wij wensen 

ze veel plezier toe op hun nieuwe 

school. 

 

 

 

 

mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
http://www.bibliotheekemmen.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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Sinterklaas 5 december 2018 

Afgelopen woensdag was het dan zover 5 december. Alle kinderen hebben al weken in spanning gezeten of 

sinterklaas ook op school zou komen. En toen was het zover. Alle kinderen, leerkrachten, kinderen en leidsters 

van Zus en zo stonden buiten in spanning te wachten op sinterklaas. Muziek 

erbij, lekker zingen met elkaar.  

 

En toen gebeurde er toch wel iets heel geks. Er kwam uit school een 

sinterklaas gelopen. Een sinterklaas met zwart lang haar, een gekke staf. 

Nou alle kinderen hadden het in de gaten. Dit was sinterklaas niet. Deze 

meneer wou sinterklaas helpen met de stoute kinderen en was verkleed als 

sinterklaas. Maar waar is dan de echte sinterklaas?? 

Het duurde maar even toen kwamen er 3 oude kevers aangereden met de 

pieten erin. De pieten gingen gauw kijken waar de neppe sinterklaas was. 

Want ja die hoorde niet op het schoolplein. 

Even later kwam de politie met loeiende sirenes aangereden. Daar was de 

echte sinterklaas. Die had gauw de politie gebeld om hem te helpen de neppe 

sinterklaas op te pakken. Het was maar even of de politie had hem te pakken. 

Maar de neppe sinterklaas had spijt, hij wou alleen maar helpen. Hij heeft 

sorry tegen de echte sinterklaas gezegd en mocht gelukkig weer vrij gelaten 

worden. 

 

Daarna kon het echte feest beginnen. Sinterklaas heeft een rondje op het plein gelopen langs alle kinderen. De 

pieten hebben de kinderen allemaal voorzien van lekkere pepernoten.  

Na een poosje zijn alle kinderen naar binnen gegaan en heeft daar zich het feest voorgezet. 

De groepen 1 t/m 4 zijn bij sinterklaas in het speellokaal langs geweest. De groepen 5 t/m 8 hebben voor elkaar 

een surprise met gedicht gemaakt. 

Overal in school liepen pieten, ze zijn in de lokalen geweest om te kijken bij alle kinderen. En de pieten konden 

het niet laten om te strooien met pepernoten.  

 

Bij Zus en zo hebben ze pietengym gehad en zelfs de pieten deden fanatiek mee. Samen met de kinderen 

klimmen en klauteren over de toestellen. Dat is toch geweldig.  

Ook de allerkleinste kinderen van Zus en zo hebben bezoek van een paar pieten gehad en wat was dat leuk! 

 

Het was een ontzettend gezellige ochtend, alle kinderen, leerkrachten en leidsters hebben ervan genoten. 

We hopen natuurlijk dat sinterklaas het ook erg gezellig vond op OBS de Bascule en dat hij volgend jaar weer 

wil langskomen. 
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BSO Duimelot 

Wat een gezellige tijd. Deze week vieren we Sinterklaas en de kinderen zijn er helemaal vol van.  

Op de BSO draaien we liedjes en zingen gezellig mee. Ook snoepen we lekker van de pepernoten en de 

schuimpjes. We zijn benieuwd of Sinterklaas ook nog aan een cadeautje voor de BSO heeft gedacht. We kleuren 

alvast mooie kleurplaten en tekenen een mooie tekening voor Sinterklaas, dat vind hij vast wel lief. 

Nog een paar weekjes en dan is het kerstvakantie. Denkt u er nog even aan om door te geven of uw kind wel of 

niet komt. 

 

Groetjes Team BSO Duimelot 

 

 

 
 

 


