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De herfsteditie 2018 van “Matilda” 

is verschenen. “Mathilda” is een 

kant en klaar artikel van de 

bibliotheek met een beschrijving 

van geschikte boeken voor 

leerlingen van de basisschool.  

 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van OBS De Bascule 
 

Belangrijke data 
11 november  Sint Maarten – advies lopen 10 november 

12 november  Ouderavond Mijn Kind Online 

12 november  OR vergadering 

17 november  Oud papier groepen 5 en 6 

17 november  Aankomst Sinterklaas in Nederland 

20 november  MR vergadering 

26 november  Contactavond 

27 november  Contactavond 

29 november  GMR 

5 december  Sinterklaasfeest 

10 december  OR vergadering 

11 december  MR vergadering 

14 december  Spelletjesochtend groep 1 en 2 

15 december  Oud papier groepen 7 en 8 

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 is Noam Jeuring bij ons op school gekomen in groep 1a. 

Wij wensen Noam een hele fijn tijd bij ons op school toe! 

Er gaan nu 356 lln. naar OBS De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 november 2018 

Jaargang 16 nummer 9 

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/
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Yes, volgende week gaat 

het EU-

Schoolfruitprogramma 

eindelijk van start!  

Dit schooljaar ontvangen bijna 

3000 basisscholen 20 weken 

lang voor elke leerling 3 stuks 

gratis fruit en groente. In 

totaal krijgen 520.000 

kinderen schoolfruit. Dat zijn 

gezamenlijk meer dan 31 

miljoen stuks fruit en 

groente!     

 

 

 

 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruitlevering 

Volgende week ontvangen wij onderstaande 

fruit/groente op school. Dit wordt op 

woensdag, donderdag en vrijdag uitgedeeld 

tijdens het 10-uurtje. 

 

1. Sinaasappel 

2. Appel 

3. Kiwi 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31353832340D31383039360D3434343233310D313039360D300D35303543443246450D310D0D300D3136373337390D372E372E302E31383939320D34
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31353832340D31383039360D3434343233310D313039360D300D35303543443246450D310D0D300D3136373337390D372E372E302E31383939320D34
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31353832340D31383039360D3434343233310D313039360D300D35303543443246450D310D0D300D3136373337390D372E372E302E31383939320D34
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31353832340D31383039360D3434343233310D313039360D300D35303543443246450D310D0D300D3136373337390D372E372E302E31383939320D34
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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 was het een leuke week! Maandag gingen we zingen en dansen 

met Alexandra van de Brede school. We werken nog steeds aan het 

thema reuzen en kabouters. De bal ligt bovenop de kast en niemand 

kan erbij. Gelukkig komen de kinderen met ideeën zodat we de bal van 

de kast kunnen krijgen. Net als in het verhaal met kabouter Bim en de 

reus. We praten over groot en klein. In de kring liggen grote en kleine 

kleren. Bij wie passen deze kleren? Ook plakken we gekleurde 

paddenstoelen met kabouters.   

  

 
BSO Zus & Zo 

Deze week werd er weer volop geknutseld op de BSO. Er werden 

egels gemaakt met wol, leuke dingen maken met kosteloos materiaal 

en de playmais is wel een favoriet bij de kinderen.   

Ook genieten de kinderen weer volop van alle spelletjes die in de kast 

liggen. Kwartetten, 30 seconds en rummikub zijn spellen die veel 

gespeeld worden. Daarnaast werd er door de oudere kinderen 

tafelvoetbal gespeeld en genoten de jongere kinderen van het maken 

van grote bouwwerken in de zandbak.   

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 15 november 

 

Van harte gefeliciteerd! 
 

 

10 nov. Eline Setz  8b 

11 nov. Pheline Smit  4b 

13 nov. Dylan Bergsma  3a 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jarigen t/m 13 

september 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
6 juli Esmee Bakker 

 2b 

 

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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Oud papier 
De volgende keer dat er oud papier opgehaald gaat worden is op zaterdag 

17 november. De ouders/verzorgers van groep 5 en 6 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. 

 

 

Luizencontrole; We hebben hulp nodig!!! 
We doen langs deze weg een oproep om te komen helpen met de 

luizencontrole op iedere maandag na een vakantie en tijdens een 

hercontrole. Bij te weinig hulp zijn we straks genoodzaakt om de 

luizencontrole te stoppen en dat is iets wat we absoluut niet willen. 

Het effect van deze controles is zo groot dat we de hoofdluis bijna niet 

meer zien. Er zijn altijd pieken in de hoeveelheid besmettingen in het jaar 

en die weten we door deze controles meteen aan te pakken. 

U krijgt instructie hoe de controle plaats vindt, bijvoorbeeld waar u op 

moet letten en er kijkt altijd een tweede persoon met u mee. 

U kunt zich opgeven bij; Elles Slaghuis 06-48318915. 

 

Dus aan alle ouders/verzorgers/oppas en/of grootouders de 

oproep om zich aan te melden bij de Luizenbrigade.  

Alvast heel hartelijk bedankt!!!! 

 

 
BSO Duimelot 

We maken paddenstoelen van bordjes en bekertjes, deze verven we in een 

mooie kleur en we maken er gekleurde stippen op. 

De kinderen zijn op school bezig met het maken van hun lampion op de bso 

horen we hele verhalen over wat voor lampion ze maken en hoe ze deze in 

elkaar knutselen. Veel plezier tijdens Sint Maarten! 

Groetjes Team BSO Duimelot 

 

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 
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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! 

 

 

Regels van de maand 

De regels voor de maand november 

zijn: “Maak het goed na een 

ruzie” en 

“Houd rekening met elkaar, niet 

iedereen is gelijk” 

In de klassen zal deze maand extra 

aandacht besteed worden aan deze 

regels. 

 

 

 
 

mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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