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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
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.

2
Schoolreisgelden
De schoolreizen van de groepen
1 t/m 7 staan voor mei en juni 2019
gepland. Indien u nog niet heeft
betaald, zou u dit dan zo spoedig
mogelijk willen doen? Op pagina 5
staan de vastgestelde bedragen. 5

11 feb.
12 feb.
14 feb.
14 feb.
16 feb.
18 t/m 22 feb.
26 feb.
28 feb.
11 maart
11 maart
15 maart
16 maart
18 en 21 maart

Contactavond
Contactavond
Atelier Abel groep 5a en 5b
GMR vergadering
Oud papier halen groepen 3 en 4
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Atelier Abel groep 7a en 7b Nachtwacht
Atelier Abel groep 8a en 8b
OR vergadering
Spelletjesochtend groepen 1 en 2
Oud papier halen groepen 5 en 6
Lessen brandveiligheid + ontruiming na
14.00 uur.
26 maart
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.

Nieuwe leerlingen
Deze week zijn er geen nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen.
Er gaan 358 lln. naar OBS De Bascule.

Basculenieuws

AANVANGSTIJD SCHOOL
We worden de laatste tijd helaas steeds vaker
geconfronteerd met kinderen die te laat komen.
De schoolbel gaat om 08.20 uur zodat de lessen
voor de groepen 1 t/m 4 daadwerkelijk om 08.25
uur kunnen starten. Om 08.25 uur gaat de
volgende bel zodat de lessen voor de groepen 5
t/m 8 om 08.30 uur kunnen starten.
Het is bijzonder vervelend als er na 08.30 uur nog
kinderen binnenkomen. Het is storend en het gaat
van de effectieve leertijd van die kinderen af. Een
vriendelijk, doch dringend verzoek om ervoor te
zorgen dat uw kind op tijd in school is.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

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.
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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
woensdag, donderdag en vrijdag uitgedeeld
tijdens het 10-uurtje.
1. Bloedsinaasappel
2. Peer
3. Appel
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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
Vorige week was het de hele week feest want Zus & Zo bestond
alweer 9 jaar! Wat hebben we met elkaar genoten van deze week.
In de kring hebben we gesproken over eten, we sorteren bordjes
en bekers op kleur, we zingen, dansen en spelen spelletjes in het
speellokaal. Ieder kind heeft een schortje gemaakt. Ook hebben
we pizza’s gemaakt en we zijn naar de Oldersheem geweest om
daar samen met de bewoners appelflappen te maken.
Het waren erg gezellige dagen met elkaar!

Een uniek Kindcentrum waar we
trots op zijn!

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

Jarigen t/m 14 februari
Van harte gefeliciteerd

9 feb.

Jaelynn Dorenveld

4a

9 feb.

Wouter Giethoor

8b

12 feb. Liv de Vries

1a

12 feb. Nova de Vries

1a

12 feb. Norah Veenstra

6b

14 feb. Jeslynn Veeningen

4b

BSO Zus & Zo
Wat was het een gezellige feestweek! Ieder kind mocht zijn
eigen schort versieren, we hebben armbanden gemaakt van
rietjes. Zo eenvoudig, maar erg leuk om te doen. We hebben met
spaghetti en spekjes torens gebouwd en met suikerklontjes en
poedersuiker werden er hele kunstwerken in elkaar gezet.
Ook stonden er milkshakes op het programma en natuurlijk
hebben we hier heerlijk van gesmuld. De oudercommissie had
overheerlijke taarten geregeld en we hebben nog een quiz
gespeeld.
Volgende week gaan we nog e ven verder met het thema “eten”
met nog veel leuke activiteiten die op het programma staan.
Groeten team Zus & Zo
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Jarigen
Oud papier
De volgende keer dat er oud papier gehaald gaat worden is op
zaterdag 16 februari. De ouders/verzorgers van groep 3 en 4 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: 0655818427 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 ’s ochtenden aan de weg staat? Zou u dit ook
zoveel mogelijk willen vertellen aan uw buren, familie enz. Alvast
bedankt!
Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers
die bij Hubo staan.

SOROPTIMIST FILM FESTIVAL VOOR KINDEREN
De kinderen van groep 7 zijn gistermiddag naar de Astra bioscoop
in Klazienaveen geweest. Ze hebben daar in het kader van het
Soroptimist Film Festival de film ‘Bekas’ bekeken. Deze film staat
in het teken van de Rechten van het Kind. Een indrukwekkende
film over twee arme, dakloze broertjes van 7 en 10 jaar, die
zonder ouders proberen te overleven in het Irak ten tijde van
Saddam Hoessein. Met hun ezel ‘Michael Jackson’ gaan ze op reis,
op zoek naar betere leefomstandigheden. Langs deze weg willen
we de ouders die ons hebben geholpen met het vervoer van harte
bedanken!
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Kort nieuws
Opgave 4 jarigen
Meld uw kinderen van 4 jaar
z.s.m. aan. U kunt dit doen
middels een formulier die u bij de
Locatieleider kunt krijgen.

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.
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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.

Regel van de maand
In de maand februari staan er
twee regels centraal:
“Iedereen hoort erbij” en “Geef
elkaar complimentjes”
Aan deze twee regels wordt deze
maand in de klassen
extra aandacht besteed.
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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?
Wij zien de betaling graag voor 1 april tegemoet!
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.

Nieuws van de OR
In de vergadering van 4 feb j.l. heeft 1 van onze bestuursleden, wegens privé omstandigheden, haar
functie binnen het bestuur van de OR neergelegd. Hierdoor kwam er een plek vrij die is opgevuld door
Elles Slaghuis. Welkom terug Elles.

Inzage de voormalige penningmeester.
Aankomende woensdag reizen we weer af naar het gerechtsgebouw in Assen. Hier worden de getuigen
van de voormalige penningmeester verhoord, wie dit zijn weten we nog niet. Aan de hand van deze
getuigenissen en onze getuigenissen (voorzitter voormalige secretaris en (vice) penningmeester) buigt
de rechter zich over deze verhoren. Wanneer we hier iets van horen weten we niet, maar zodra we
meer weten, laten we u dit horen.
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BSO Duimelot
We zijn deze week bezig met het thema Valentijn en er word druk geknutseld. Mooie kaartjes, liefdesbrieven
en geknutselde harten. Een spannende periode voor de kinderen....wie krijgt er een kaartje/cadeautje en van
wie?? We hebben een nieuwe spelcomputer (Swinxs) om echte spelletjes mee te doen in het speellokaal en
buiten, zoals ren je rot en een soort stoelendans en nog meer. Als het weer beter is zullen we ook buiten aan
de slag gaan.
!!STAKING!! 15 maart is de BSO gewoon open, dus mocht u opvang nodig zijn dan horen wij het graag.

Spelen met LEGO
Niets te doen in de vakantie en vind je het leuk om met LEGO te spelen? Voor kinderen van 6 tot en
met 10 jaar is er dinsdagmiddag 19 februari heel veel LEGO in de bibliotheek van Nieuw Amsterdam.
Van 2 tot 4 uur kun je naar hartenlust bouwen en spelen.
Er mogen 25 kinderen meedoen dus je moet je wel even opgeven van tevoren.
Deelname is 1 euro en opgeven vóór 18 februari bij de bibliotheek of via de site:
www.bibliotheeknieuwamsterdam.nl
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Waterdrinkdag
Vanaf dit schooljaar gaan we proberen om het certificaat voeding te behalen van De gezonde School.
We hebben daarom op woensdag de “Waterdrinkdag” ingevoerd. 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.

Zoek geraakt gymtas
De gymtas van Randy is spoorloos verdwenen vanaf de kapstok op school. Het gaat om een zwart/gele
stoffen tas met op één kant een Pikachu (Pokemon). In de tas zit een zwarte korte broek, een wit
gevlekt Matsuru shirt en blauwe schoenen. We hopen dat iemand Randy zijn tas gevonden/gezien
heeft en dat deze tas snel weer terugkomt.

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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