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Bent u geïnteresseerd in het 

schoolbeleid van de Bascule en 

wilt u daarover meedenken? 

Dan is de MR iets voor u! Meldt 

u dan aan voor het nieuwe 

schooljaar. 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

 

Belangrijke data 
  

10 september  OR vergadering 

10 september  Start Kunstproject “De Verbinding” 

11 september  MR vergadering 

12 september  Opening Brede School 

15 september  Oud papier groepen 1 en 2  

17 september  Opening Gezondheidsweek 

21 september  Sportdag groep 3 t/m 8 (Dorpsbreed) 

24 t/m 26 september Schoolfotograaf (planning in het BN volgt!) 

25 september  Info-avond (meer info via het BN t.z.t.) 

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 
Amir Hasseini, Niels de Vries, Bram Bakker, Kim v/d Molen, Eva Okken, 

Dominic Kok, Lars Bakker, Liz Dorenveld, Milan Bakker, Fajah Holwarda, Vajèn 

Strijks Elsa van Woerden en Nova Dimitroff zijn deze week bij ons op school 

gekomen in groep 1a. Rosan van Woerden in groep 4a, Sophie Feiertag in groep 

5a, Norah Pol in groep 6b,  Yvet Nijmeijer en Sophie Hendriks in groep 7a, Kyan 

Schoo in groep 7b en Sander Feiertag en Ryan Pol in groep 8a. Wij wensen onze 

nieuwe leerlingen een hele fijne tijd toe bij ons op school.  

Er gaan nu 350 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

7 september 2018 

Jaargang 16 nummer 1 

In dit nummer o.a.: 

Kunt u helpen met de sportdag 

op  vrijdag 21 september. Dit 

jaar voor de groepen 3-8. 

Geef u dan op! 

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

Ook dit schooljaar wordt er 

weer een sportdag voor de 

kinderen van de basisscholen 

georganiseerd. Het zou fijn zijn 

wanneer er ouders of andere 

familieleden zijn die willen 

helpen. Het gaat om vrijdag 21 

september. Dit is voor de 

groepen 3 t/m 8. Opgave om te 

helpen kan voor de gehele dag 

of alleen voor de ochtend of 

middag. Opgave (met 

vermelding op welke school uw 

kind zit) bij: 

liesanni@hotmail.com 

 

Werkgroep sport Nieuw-

Amsterdam/Veenoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolgids 2018-2019 

Op dit moment leggen we de laatste hand aan de 

schoolgids. Zodra deze afgerond is, zal de 

schoolgids op de website geplaatst worden. 

De bijlage bij de schoolgids (kalender) heeft u voor 

de zomervakantie al mogen ontvangen. 

 

Toestemming publicatie foto’s en video’s 

Vandaag krijgen alle leerlingen een brief mee 

waarin toestemming wordt gevraagd voor het 

gebruik van foto’s en beeldmateriaal van uw 

zoon/dochter. Wilt u de antwoordstrook bij ons 

inleveren of aan uw kind meegeven naar school? 

Alvast bedankt voor uw medewerking? 

 

Actie voor de schoolleiders en directeuren 

Op woensdag 12 september slaan wij alarm voor 

onze schoolleider. Nadat er actie gevoerd is voor 

de leerkrachten zijn nu ook de schoolleiders en 

directeuren aan de beurt.  

Team obs De Bascule steunt de schoolleider en 

gaan deze dag allemaal in het rood naar school.  

Wij slaan alarm!!!! 

 

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. 

 

Gezondheidsweek 17-21 september 2018 

Op woensdag 12 september starten  we met de 

gezondheidsweek. Dan is er een ochtendprogramma 

voor de leerlingen.  

De week erop van 17 tot en met 21 september 

vinden er allerlei activiteiten plaats en deze zijn 

met name na schooltijd.  

 

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. Dit was afgelopen woensdag al 

boven verwachting! 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. 

 

mailto:liesanni@hotmail.com
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 13 september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
7 sept. Randy Beekman  6a 

7 sept. Jorn van Leeuwen 7b 

7 sept. Jaylinn Hofstra 8b 

8 sept. Lisa Klingenberg 5a 

9 sept. Roy Lubbers  5a 

10 sept. Senn Baudoin  3a 

12 sept. Milan Sieben  3b 

12 sept. Dahné Bijkerk  8b 

13 sept. Nova Dimitroff 1a 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl


 

 

Basculenieuws 7 september 2018 

4 

 

 

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 15 september. De ouders/verzorgers van groep 1 en 2 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. 

 

 

 

 

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  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Gevonden voorwerpen 

Vanaf volgende week maandag (10 

september) liggen de gevonden 

voorwerpen in de hal op de kasten. 

Eind van de week worden deze 

opgeruimd. Kijkt u even of u nog 

iets mist? 

 

Luizencontrole 

Tijdens de eerste luizencontrole 

van dit schooljaar zijn er geen 

luizen/neten aangetroffen. We zijn 

dus luisvrij! 

 

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.  

 
 

Uitgeschreven leerlingen 

Wij wensen al onze uitgeschreven 

leerlingen een hele fijne schooltijd 

toe op de nieuwe school! 

 

 

http://www.obs-bascule.nl/
mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
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Nieuwe enthousiaste leden OR 

Lijkt het je leuk als ouder om betrokken te zijn bij de OR? Dat kan!  

Voor het nieuwe schooljaar kan je je aanmelden om lid te worden van de OR. 

Van de huidige leden zijn Alma, Wilbert en Elles aftredend en herkiesbaar en Anita is aftredend. 

Laura en Lieneke blijven in de OR. U kunt zich aanmelden via or@obs-bascule.nl. 

Bij meer dan 7 aanmeldingen wordt er gekozen door de overige aanwezige leden wie er in de OR kan 

plaatsnemen. Uw aanmelding dient uiterlijk 5 oktober a.s. aanwezig te zijn. 
 

 
 

 

 

 
Beste ouders/verzorgers, 

Binnen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) treden dit schooljaar 2 ouders af. Eén 

plek is inmiddels alweer opgevuld, maar voor de andere plek zijn we nog op zoek naar een enthousiaste 

ouder!  

De MR bestaat uit 5 ouders en 5 personeelsleden. Wat doet de MR? De MR wordt direct betrokken 

bij het schoolbeleid, dat kan variëren van instemming en advisering bij (school)plannen en verslagen 

tot aan het hebben over praktische zaken. Het reilen en zeilen van de school in brede zin wordt er 

besproken. Dat is erg leuk en interessant. 

Bent u geïnteresseerd in het schoolbeleid van de Bascule en wilt u daarover meedenken? Dan is de MR 

iets voor u! Meldt u dan aan voor het nieuwe schooljaar en neem telefonisch contact op met het 

onderstaande nummer. 

Wij hopen van u te horen! 

Met vriendelijke groet, 

Michiel Smit 

MR Voorzitter 

Tel: 0626994624 
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