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In dit nummer o.a.:
Midzomerfestival
Op vrijdag 21 juni is er voor de 33e
keer een Midzomerfestival. Dit
jaar is het festival in een nieuw
jasje gestoken en doen ook de
leerlingen van de basisscholen mee.

10 juni
15 juni
16 juni
17 juni
17 juni
21 juni
25 juni
25 juni
28 juni
1 juli
2 juli
3 juli
5 juli

Cito toetsweken tot en met 21 juni
Tweede Pinksterdag – vrije dag
Oud papier halen groepen 3 en 4
Vaderdag
Avond4daagse van 17 t/m 20 juni
Stopweek Cito i.v.m. avond4daagse t/m 21 juni
Midzomerfestival
Schoolreis groep 1 en 2
MR vergadering
Rapport 2
OR vergadering
Contactavond facultatief
Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij

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.
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Schoolreisgelden
In mei en juni staan de
schoolreizen gepland. Indien u nog
niet heeft betaald wilt u dit dan
doen? Op pagina vijf staan de
bedragen per groep.
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Nieuwe leerlingen
Eva Veenstra, Rafaël Regtop, Tes Timmer en Bram Hartmann zijn bij
ons op school gekomen in groep 1d. Wij wensen Eva, Rafaël, Tes en Bram een
hele fijn tijd toe bij ons op school
Er gaan nu 372 lln. naar OBS De Bascule.
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Vrije dag
Op zondag 9 juni en maandag
10 juni is het Pinksteren.
Op maandag 10 juni is de
school gesloten i.v.m.
Tweede Pinksterdag en zijn
de leerlingen vrij!

Midzomerfestival
Op vrijdag 21 juni is er voor de 33e keer een
Midzomerfestival. Dit jaar is het festival in een
nieuw jasje gestoken en doen ook de leerlingen van
de basisscholen mee.
De leerlingen hebben deze dag een aangepast
lesprogramma en gaan ’s middags op het marktplein
muziek maken. Dit betreft ruim 350 leerlingen,
begint om 13.00 uur en zal op het grote podium
zijn.

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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Foto’s
Tijdens schoolactiviteiten worden er vaak foto’s
gemaakt door ouders/verzorgers, derden.
Wilt u bij het plaatsen van deze foto’s op bijv.
\
social media rekening houden met andere kinderen?
Wilt u daarom alleen foto’s plaatsen die met school
te maken hebben van uw eigen kind(eren)?
Samen kunnen we dit vast oplossen!

Regel van de maand
In de maand juni staat de regel “eerst vragen, dan
pas lenen” centraal. De regel hangt in alle klassen
en op verschillende plaatsen in de hal. In de klassen
wordt aan deze regel extra aandacht besteed.
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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.

Voorschool de Bascule
In week 21 (de week voor Hemelvaart) hebben we een vis geknutseld.
Hierbij hebben we het prikken en plakken geoefend. De mooiste vis
van de zee! Ook zijn we begonnen aan een geheim project. We
genieten van het mooie weer en Alexandra (brede school) kwam weer
met ons zingen en dansen. In de kring hebben we gesproken over de
grootte begrippen: veel, minder, minst, grootst, kleinst etc. Dit doen
we aan de hand van water. Waar zit het meeste water in?

Een uniek Kindcentrum waar we
trots op zijn!

Zus&Zo
0591-561891
06-23335726
bso@kdvzusenzo.nl

Jarigen t/m 13
september
Jarigen t/m 13 juni
Van harte gefeliciteerd!
Van harte gefeliciteerd!
6 juli
10 juni
11 juni
12 juni

Esmee Bakker
2b
Bram Boer
Boaz Steeman
Magriet Sterken

4b
3b
1/2a

BSO Zus & Zo
In week 21 (de week voor Hemelvaart) hebben we verschillende
spellen buiten gespeeld. Het spel “steen, papier, schaar” was favoriet
en er werd hard gestreden om de titel.
Ook hebben we ringwerpen, een parcours gelopen met zaklopen, en
een ei op een lepel naar de overkant brengen. Verder werd er volop
gevoetbald en Maria koekoek gespeeld.

AVONDVIERDAAGSE
17 tot en met 20 juni is de avondvierdaagse. Wil je graag gezellig
meelopen met de BSO? Geef je dan snel op bij de BSO.

Groeten Team Zus & Zo
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Oud papier
Op zaterdag 18 mei is er weer oud papier opgehaald.
De ouders/verzorgers van groep 1 en 2 waren deze keer aan de beurt
om te komen helpen. We willen iedereen die heeft geholpen bedanken voor
de hulp. De volgende keer dat er oud papier gehaald gaat worden is op
zaterdag 15 juni. De ouders/verzorgers van groep 3 en 4 zijn dan aan de
beurt om te komen helpen. Houdt u deze datum alvast vrij?
Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers
die bij Hubo staan.

Schoolfietsen
Dankzij de vader van Demi en Erik Jeuring zijn de schoolfietsen weer tip
top in orde. De ene fiets heeft een nieuwe band gekregen en de andere
fiets nieuwe handvatten. Hartelijk bedankt hiervoor!

Vakantie regeling schooljaar
2019 -2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Vrijdag opvolgend
Pinkstermaandag
Zomervakantie
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21 t/m 25 oktober ‘19
20 dec. ’19 vanaf 12.00 uur t/m 3 jan. ‘20
17 t/m 21 febr. ‘20
10 april ‘20
13 april ‘20
27 april t/m 8 mei ‘20
21 mei ‘20
22 mei ‘20
1 juni ‘20
3 juli vanaf 12.00 uur t/m 14 augustus ‘20

Spreekuur
Iedere maandagochtend van
8.30 tot 9.30 uur houdt de
Locatieleider
U kunt
Jarigenspreekuur.
t/m 31 mei
dan met uw vragen,
opmerkingen, verlofaanvragen
Van harte gefeliciteerd!
etc. bij haar terecht.
29 mei Marc de Lange
6/7
Kort
nieuws
Spreekuur
29 mei Lisanne Bloeming
Iedere maandagochtend van
Aanmelden8a
8.30 tot 9.30 uur houdt de
Is31
uwmei
kindLynn
3 jaar
Vos
dan is het een
Locatieleider
spreekuur. U kunt
goed
moment
8b om uw kind aan te
dan met
melden
bijuw
devragen,
Basisschool.
opmerkingen,
Op
deze wijze isverlofaanvragen
het bekend
hoeveel
we mogen
etc. bijkinderen
haar terecht.

verwachten en kunnen we hiermee
rekening houden bij de indeling van
de groepen.
Oproep Fluormoeders
U kunt het inschrijfformulier
downloaden van de website, ophalen
Morgen
opzoeken! maar ook
bij
de locatiedirecteur
een afspraak maken voor een
intake bij de locatiedirecteur.

Oproep controle
kleuterfietsjes
De kleuterfietsjes enz. van
Spreekuur
Iedere
vante
8.30
school maandagochtend
dienen nagekeken
tot
9.30
uur
houdt
de
Locatieleider
worden. Zijn er misschien
spreekuur.
U kunt dan of
met uw
ouders/verzorgers,
vragen, opmerkingen,
grootouders die dit eventueel
verlofaanvragen etc. bij haar
zouden willen doen voor school.
terecht.
Het zou erg mooi zijn als deze
controle nog voor de vakantie
kan plaats vinden.
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.

Schoolreisgelden
De schoolreizen van de groepen 1 t/m 7 staan voor mei en juni 2019 gepland.
Bij deze laten wij u de vastgestelde schoolreisgelden nogmaals weten. Indien u nog niet heeft betaald, zou u dit
dan zo spoedig mogelijk willen doen op onderstaand bankrekeningnummer t.n.v. de ouderraad?
De bedragen voor de schoolreisgelden 2018/2019:
Groep 1/2:
€ 25,=
Groep 3/4:
€ 24,50
Groep 5/6:
€ 28,50
Groep 7:
€ 47,50
De bedragen voor de schoolreisgelden 2019/2020:
Groep 8:
€ 85,=
De schoolreisgelden worden vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering. Het schoolreisgeld kan worden
overgemaakt op het bankrekeningnummer van de ouderraad NL60RBRB0851273572 o.v.v. naam en klas van uw
kind.
Mocht u problemen hebben met het betalen van de schoolreisgelden kunt u een beroep doen op Stichting
Leergeld of het Participatiefonds. 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.

BSO Duimelot
De BSO heeft een nieuw mailadres: bsoduimelot@konn.nl Voor informatie, vragen en het doorgeven van
roosters zien we uw mailtjes graag tegemoet op het nieuwe mailadres.
Over een aantal weken is het alweer zomervakantie.....de weken vliegen voorbij we zijn daarom ook al druk bezig
met het maken van een vakantieflyer met alle activiteiten die we zullen gaan doen in de zomervakantie. Graag
horen wij wie er in de zomervakantie opvang nodig heeft. Opgeven voor de zomervakantie kan tot en met
dinsdag 2 Juli.
06-14302224

bsoduimelot@konn.nl
Groetjes Team BSO Duimelot
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Wij vallen niet uit bomen!
Met het mooie weer trekken veel kinderen en ouders de natuur in. GGD Drenthe juicht het toe om
lekker veel buiten te zijn. We willen alle inwoners van Drenthe tips geven om gezondheidsklachten
door teken of eikenprocessierupsen tijdens het verblijf aan de natuur te voorkomen.
Eikenprocessierups
Eikenprocessierupsen kruipen over de stam van de eikenboom en
hebben hun nesten vaak in de oksels van takken. Als het heel warm
is kunnen ze ook over de grond lopen aan de stam van de boom. Als
je met de brandharen van de rups in contact komt, kunnen ze
vervelende lichamelijke reacties geven zoals (hevige) jeuk,
bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. Verder kunnen
verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid. U kunt
daarom het contact met de eikenprocessierups het beste zoveel
mogelijk vermijden. Leer dit ook uw kinderen.
Als u toch klachten krijgt door de brandharen van de eikenprocessierups, strip dan de huid direct na
blootstelling met plakband. Spoel de huid en de ogen met lauw water en was uw kleding heel grondig op
60ºC. Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot 2 weken vanzelf. Bij hevige jeuk
kunnen middelen tegen de jeuk, zoals zalf op basis van menthol of aloë vera, verlichting geven. Zijn de
klachten ernstiger of houden ze aan, neem dan contact met uw huisarts op.
Teken
In de Drentse natuur komen veel teken voor. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kan de ziekte
van Lyme veroorzaken. Teken komen in het hele land voor in bossen, duinen, heidegebieden, beschutte
weilanden, parken en tuinen. Teken vallen niet uit bomen! Ze zitten vooral in hoog gras, op
bosbessenstruiken, varens of tussen dode bladeren. Van daaruit stappen ze over op passerende
dieren, maar ook op mensen. Controleer altijd op teken na een verblijf in natuur of tuin. Verwijder een
teek binnen 24 uur, de kans op de ziekte van Lyme is dan vrijwel uitgesloten.
Om kinderen te laten weten hoe ze zich zelf kunnen controleren, zijn er dit
jaar badkamerhangers meegegeven aan de leerlingen. Daar staat ook op hoe een
teek te verwijderen is.
Meer informatie
Voor meer gezondheidsinformatie kunt u terecht bij GGD Drenthe, telefoonnummer (0592) 30 63 00
of email: mmk@ggddrenthe.nl Voor informatie over bestrijding en aanpak van de overlast kunt u
contact opnemen met uw gemeente. Kijk voor meer gezondheidsinformatie op www.ggddrenthe.nl
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