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bedrag overmaken via uw bank. Graag voor 12
september, zodat we as week kunnen starten.
Belangrijke data
15 en 17 september
GGD gezondheidsonderzoek groepen 7
19 september
Oud papier halen groepen 1 en 2
22 september
MR vergadering
23 september
Kraanwaterdag
Denkt u aan het milieu voordat u deze
nieuwsbrief print
Spreekuur
Op dit moment is er geen wekelijks spreekuur
op school.
Indien u vragen heeft kunt u telefonisch
contact opnemen met de locatieleider: 0591552042 of via
locatieleider@obs-bascule.nl

Nieuwe leerlingen
Er zijn 10 nieuwe leerlingen bij ons op school
gekomen:
Silvan Doldersum, Mylan Sterken, Lotte Pomp,
Isa Snoei, Rowen Jipping, Isa van Marion, Jay
Belle, Jaylano Ahlers, Silvan van Doesburg en
Elva Huizenga.
Welkom allemaal!
Er gaan nu 366 lln. naar o.b.s. De Bascule.

Gevonden voorwerpen
Er liggen nog een aantal voorwerpen in de
ruimte van de conciërge. Mocht u iets missen
dan kunt u dat bij Alma aangeven.
Fluoride
Afgelopen week hebben de leerlingen een
envelop meegekregen om zich aan te melden
voor het “fluoride spoelen. Indien u uw kind
hiervoor wilt opgeven, kunt u het zakje (met
geld) retour doen aan de leerkracht of het

Telefoonnummers
Geeft u het aan wanneer u een nieuw telefoon
nummer heeft of als er een nummer komt te
vervallen? Bij ziekte of andere dringende zaken
kan het voorkomen dat we u niet kunnen
bereiken.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op maandag 28
september en dinsdag 29 september op
school.
De schoolfotograaf zal op aangepaste wijze
fotograferen, volgens de RIVM richtlijnen.
Dit schooljaar wordt er van de leerling een
portretfoto gemaakt en een leunpose.
Van de portretten wordt een groepscollage
gemaakt. Er wordt GEEN groepsfoto gemaakt.
Ook worden er GEEN familiefoto’s gemaakt.
De planning volgt binnenkort. We gaan ervan
uit dat er, ondanks de aanpassingen, leuke
foto’s worden gemaakt.

Bericht van de ouderraad.
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de
jaarkalender is de algemene ledenvergadering
gepland op 2 nov a.s. Helaas door de
coronamaatregelen kunnen wij dit
organisatorisch niet voor elkaar krijgen en
willen wij dit graag eerst doorschuiven naar
januari. In januari kunnen we dan verder
kijken of we in die periode eventueel wel een
leden vergadering kunnen plannen en hoe we
dit moeten oppakken. Wij houden u hiervan op
de hoogte.
Ook door de coronamaatregelen zullen de
activiteiten, die u van ons gewend bent,
misschien anders verlopen dan andere jaren.
Wij, de OR i.s.m. de leerkrachten, moeten per
activiteit bekijken op welke manier wij hier
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invulling aan kunnen geven. Wij gaan er
natuurlijk weer een super leuk schooljaar van
maken, ondanks deze vreemde tijd.
Heeft u vragen aan de OR dan kunt u altijd
contact opnemen met 1 van de leden.
Voorzitter / vice- penningmeester: Wilbert van
Leeuwen (vader van Dax gr 1-2 B).
Penningmeester/ vice- voorzitter/
oudpapier/conciërge : Alma Brinkman (moeder
van Duncan gr 7B).
Secretaris : Jeroen van Essen (vader van Stan
gr 3B).
Vice secretaris: Claudia de Vries (moeder van
Robin gr 4-5 en Sem gr 3A)
Luizen : Elles Slaghuis ( moeder van Koen gr
8A)
Alg lid : Laura Sterken ( moeder van Tom gr
5A en Lieke gr 4A)

Voorschool Bascule
Voorschool Bascule
Deze week ronden wij het thema ‘Welkom Puk’
alweer af. De eerste schoolweken zijn achter
de rug. We hebben de afgelopen weken veel
tijd besteed aan het wennen aan elkaar, aan
de groep en aan de regels. Inmiddels zitten we
helemaal in het ritme en merken we dat de
kinderen steeds meer samen gaan spelen. Met
onze handpop Puk hebben we allerlei
activiteiten in de kring gedaan, zo had Puk veel
rommel gemaakt en hebben we hem laten zien
hoe je opruimt. Ook moet Puk plassen, maar
weet hij niet waar de wc is, de kinderen
konden dit al goed vertellen. We knutselen een
rugzak en plakken een vormentas. Natuurlijk
hebben we ook vooral veel met elkaar
gespeeld in de hoeken en aan tafel. Komende
week starten we met het thema ‘ik en mijn
familie’.

Alg lid : Paulien Feijen (moeder van Sophie gr
3B)
BSO Zus & Zo

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

De eerste schoolweken zijn achter de rug en
zo ook de eerste weken op de BSO. Sommige
kinderen moesten eerst even wennen, omdat
ze voor het eerst kwamen. Gelukkig hebben
we op de BSO altijd wat oudere kinderen die
graag de rol van mentor op zich nemen. Op
die manier maken we de kinderen wegwijs op
de BSO.
Zolang het weer het toelaat spelen we vooral
lekker veel buiten, vooral de zandbak is
favoriet. Ook van het speeltoestel wordt veel
gebruik gemaakt. Binnen wordt er veel gebruik
gemaakt van de strijkkralen en de loomelastiekjes. De oudere kinderen zijn
momenteel erg druk met figuurzagen, de
mooiste dingen worden er gemaakt!
Groeten team Zus & Zo
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Jarigen 12 september t/m 25 september:
10 sept Senn Baudoin
4/5B
10 sept Dylano Dylano
2c
10 sept Dave Engberts
2a
12 sept Milan Sieben
5a
13 sept Nova Dimitroff
3b
16 sept Blizz Doldersum
2c
16 sept Elsa van Woerden
3b
17 sept Demi Sieben
7a
18 sept Hanan Hassan
4a
19 sept Ishti Soekhoe
8b
20 sept Senna Vos
4a
20 sept Aseer Ahmad
7a
24 sept Stan Voors
7a
25 sept Dave Buist
2b
25 sept Nikita Twilhaar
8a
Allemaal van harte gefelicteerd!!!

Workshop programmeren met 'Scratch'
Leren programmeren voor kinderen van 8 t/m 14 jaar.
In deze workshop maak je kennis met de programmeertaal ‘Scratch’. Je gaat een eigen aquarium maken, waarin
een haai op vissen gaat jagen. Wij laten ook zien waar je jouw project kan opslaan, zodat je ook thuis aan dit of
andere projecten kan werken.
Deze workshop is bedoeld voor kinderen die nog geen ervaring hebben met de programmeertaal, maar het wel
eens willen uitproberen. Belangrijk is dat de kinderen een werkend e-mailadres hebben, zodat zij zich kunnen
aanmelden in de programmeeromgeving van scratch.mit.edu

Aanmelden
In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus is het aanmelden voor deze activiteit
verplicht! Je kunt jezelf opgeven via de balie in de Bibliotheek bellen 552044 of mailen
info@bibliotheeknieuwamsterdam.nl

Vaart ZZ 51
7833 AC ● Nieuw-Amsterdam
0591-552044 ● 06-13446915
m.meinen@bibliotheekemmen.nl
www.bibliotheeknieuwamsterdam.nl
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Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin
Schrijf nu in want vol = vol!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de
Typetuin aangeboden.

Voor wie?
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
Ook voor kinderen met dyslexie.

Wanneer is de typecursus?
Startdatum: woensdag 30 september 2020
Lestijd: 12:30 tot 13:30 uur
Leslocatie: OBS De Bascule, Sportlaan 85 7833 CH NIEUW AMSTERDAM

Prijs
185 euro (incl. examen)

Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en
kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind
onder begeleiding leert typen van een type-coach.

De klassikale cursus van de Typetuin







Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever
nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar
eigen leerproces.

Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.
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Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.
Vol = Vol. Schrijf dus snel in.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,

Team van de Typetuin

