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Alle voorzieningen op 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! 
 
Basisschool De Bascule  
   
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:   
0591-552042 of via j.grupstra@oo-emmen.nl  
Ziek melden dagelijks vanaf 8 uur. U krijgt dan 
de telefooncentrale aan de telefoon en deze 
noteert de afwezigheid.  

 
Deze regel staat deze maand centraal. 
“Iedereen is anders en ergens goed in”.  
 
Emailadressen van het personeel 
Een paar weken gelden heeft het totale 
personeel van Openbaar Onderwijs Emmen 
een nieuw email-adres gekregen.  
Het kan dus zijn dat als u de leerkracht mailt , 
en de leerkracht mailt u terug, dat deze mail in 
de SPAM box terecht gaat komen.  
Even goed opletten dus.  
 
Kerst 
Helaas hebben we vandaag heel abrupt met 
elkaar het jaar moeten afsluiten.  
Toch hebben we er een leuke en gezellige dag 
van gemaakt.  
 
We wensen u ondanks alles een hele fijne tijd 
toe en hopen elkaar op 18 januari 2021 weer 
live te zien! 
 

Verkeer 
Wil u er aan denken dat u, als het regent of 
sneeuwt, uw auto niet op de stoep of voor de 
ingang van een woning parkeert. Dit geeft 
zoveel ergernis en gedoe. Alvast bedankt!!! 
De wijkagent komt binnenkort kijken.  
 
Kerstkaartjes 
Sibi kwam vrijdag 11 december de 
kerstkaarten ophalen.  
Kinderen van de groepen 4 t/m 8 hebben 
kerstkaarten ingekleurd en deze kerstkaartjes 
worden bezorgd bij oudere mensen in ons 
eigen dorp. Dat is fantastisch!!! 
 
De boom van ons allemaal! 
In de grote hal van de school staat 
traditiegetrouw de grote kerstboom. Deze 
kerstboom is volgehangen met de wensen van 
alle leerlingen van onze school. 
Onze wens voor u allemaal ;  
Blijf gezond en hele fijne dagen met iedereen 
die u lief hebt (live of online).  
 
Voorschool Bascule 
 
Vorige week zijn we gestart met het thema 

‘kerst’. Wat zien beide lokalen er gezellig uit!  

Overal lampjes en natuurlijk staat er ook een 

kerstboom. 

In de kring zijn we druk met allerlei 

activiteiten rondom kerst. Zo spelen we ‘wat is 

er weg’ met kerstspullen, omschrijven we 

voorwerpen die te maken hebben met kerst 

(het is rond en je hangt het in de boom) en 

zingen we kerstliedjes. We knutselen een 

mooie ster voor in de boom en maken een 

waxinelichthouder. Wat een gezellige tijd. 

Helaas was vandaag de 

laatste schooldag van dit 

jaar en hebben we het 

abrupt moeten afsluiten. 

1 voorschoolgroep heeft 

vandaag nog wel de 

brunch kunnen doen met 

de kinderen. Samen hebben we genoten van 

een gezellig gedekte tafel en lekkere broodjes 

en fruit.  Wij wensen iedereen ondanks deze 
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rare tijd een fijne vakantie en alvast een 

gezond 2021. 

BSO Bascule  
Wat gaat de tijd toch snel! We gaan alweer 

snel naar het einde van het jaar. Na een week 

iedere dag, via een rebus opzoek naar de 

cadeautjes van sint en piet, zijn we alweer 

aangekomen in de kerst sferen. Ook al moeten 

we  hier heel anders van gaan genieten dan 

we voor ogen hadden, gaan we er toch een 

hele mooie tijd van maken.  

We willen iedereen vast hele fijne feestdagen 

wensen en dat 2021 een prachtig jaar mag 

worden.  

Een uniek Kindcentrum waar we 
trots op zijn! 
 
Zus&Zo 
0591-561891 
06-23335726  
bso@kdvzusenzo.nl  
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