BASCULENIEUWS 17 FEBRUARI 2021
Dank voor uw medewerking!

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.

In deze nieuwsbrief is nog een keer een
beslisboom opgenomen. We vragen u om uw
kind niet naar school te laten gaan als uw kind
verkouden is. Ook al is het maar een klein
beetje. Doordat we met elkaar deze afspraak
hanteren zorgen we ervoor dat de
besmettingen buiten de deur blijven.

Een uniek Kindcentrum waar we
trots op zijn!

Basisschool De Bascule
Agenda:
Zaterdag 20 febr. Oud papier halen
Vakantie ma 22 febr, - vr. 26 febr.
In deze nieuwsbrief:
-Corona
-Toetsen, tien-minutengesprekken en het
rapport
-Politie gaat bekeuren deze week
-beslisboom wel-niet naar school
-tips verkeerscommissie
-voorschool nieuws
-BSO nieuws
Denkt u aan het milieu voordat
u deze nieuwsbrief print
Corona
We zijn blij dat we weer open mogen en we
wij ook ontzettend blij dat we de kinderen
weer zien.
We willen u allemaal hartelijk danken dat u
begrip heeft voor de maatregelen.
We merken dat iedereen ontzettend goed aan
de maatregelen denkt en ook probeert om zich
zo goed mogelijk er aan te houden.
We willen u wel erop wijzen dat we graag
hebben dat u als u de kinderen brengt, en u
staat op het terrein van de school, een
mondkapje draagt.
Dat is voor de veiligheid van ons allemaal!!!
We willen u vriendelijk verzoeken om niet te
vroeg op school te komen. Met name de
Kleuters kunnen pas vanaf 5 over half negen
gebracht worden.
De deur zal niet eerder opengaan.
Dit omdat we hebben afgesproken dat de
kinderen verspreid, in groepen, cohorten, naar
school komen.

Toetsen, rapport en 10minutengesprekken
De afgelopen week hebben
we allerlei afspraken doorgenomen en een
mooie planning gemaakt voor de komende
periode.
Halverwege maart gaan we een deel van de
midden toetsen van het leerlingvolgsysteem
afnemen.
Het gaat om de volgende toetsen:
Groepen 3 t/m 7 nemen rekenen en DMT
(woorden lezen) af en voor groep 5 t/m 7
komt daar ook begrijpend lezen en/of
begrijpend luisteren bij.
U ziet dat groep 8 geen midden toetsen hoeft
te doen. Zij maken alleen de Centrale
Eindtoets!
Natuurlijk worden er ook methode-gebonden
toetsen afgenomen en krijgen we zo een heel
goed beeld van het kind.
Het rapport zal dan op 1 april (het weekend
voor Pasen) mee naar huis gaan.
De 10-minuten gesprekken houden we op
dinsdag 6 april en donderdag 8 april. Deze
gesprekken houden we online.
Ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 7
worden hiervoor uitgenodigd.
U ontvangt hiervoor op de dag zelf een link en
we gaan ook rekening houden met broertje(s)
en/of zusjes(s).
Dat betekent dat we met een half uur speling
de familie (meerdere kinderen) inplannen voor
de volgende afspraak. We gaan hier ons best
voor doen.
Wij denken dat het zeker gaat lukken.
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De uitnodiging voor het tien-minutengesprek
ontvangt u dan samen met het rapport.
De groepen 8 hebben geen 10-minuten
gesprekken.
Voortgezet onderwijs groepen 8
Afgelopen maandag 15 februari en aanstaande
donderdag 18 februari zijn de definitieve
verwijsgesprekken met de ouders en kinderen
van de groepen 8.
Eindtoets Basisonderwijs groepen 8
De eindtoets voor de groepen 8 gaat door.
We wensen de leerlingen nu alvast heel veel
succes!!!
Parkeeroverlast / Bekeuringen
Er zijn de afgelopen week een aantal klachten
binnengekomen bij de politie vanwege
parkeeroverlast. Het betreft problemen
doordat er geparkeerd wordt op de stoep
(voetpad Sportlaan) en op de opritten van
buurtbewoners. Zij kunnen op deze wijze niet
van huis. Dit is natuurlijk ontzettend vervelend
voor de buurtbewoners.
Hier mag ook niet geparkeerd worden!!!
We vragen u vriendelijk om te parkeren in de
daarvoor bestemde parkeervakken.
Dat zou kunnen betekenen dat u iets verder
moet lopen. Deze week zal er door handhaving
gecontroleerd worden en ook zullen er
bekeuringen uitgeschreven worden!!!!!

Gezonde School 2021-2024
Het was weer tijd voor een herkeuring van het
onderdeel Sport en Bewegen van De Gezonde
School.
We kunnen u met trots vertellen dat dit weer
gelukt is. De komende 3 jaar mogen we ons
weer Gezonde school noemen.
Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee!!!!
Schoolfruit
Het schoolfruit is ook weer opgestart.
Op woensdag zijn er druiven (donkere),
donderdag ontvangen de leerlingen waspeen
en vrijdag een peer.
Lust uw kind dit niet of is het te weinig, geeft
u dan wel eigen fruit mee.

Happy Stones
Van de steenhandel in Barger-Oosterveld
mochten wij 125 kilo steentjes ontvangen. De
kinderen in de klassen gaan hier mee aan de
slag en als de steentjes klaar zijn mogen ze
verstoppen in de Gemeente Emmen.
Heel veel dank aan de steenhandel!!!
Voorjaarsvakantie
Volgende week is het voorjaarsvakantie. Van
maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari is
de school gesloten. Maandag 1 maart gaan we
weer van start. We wensen jullie allemaal een
fijne vakantie!!!!
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Voorschool Bascule/BSO Bascule
Een uniek Kindcentrum waar we
trots op zijn!
Voorschool Bascule
Wat fijn dat we sinds deze week weer naar
school mogen! Wat hebben we elkaar gemist.
En wat is het fijn om elkaar weer te zien. We
spelen heerlijk samen op de groep en genieten
natuurlijk ook van de sneeuw.
Want wauw, dat is toch fantastisch! Deze 2
weken werken we aan het thema
vriendschap/liefde. Hierbij gebruiken we onze
handpop Puk tijdens de kringmomenten. We
hebben het over emoties en samen spelen.
Ook knutselen we een mooi hart.

Zus&Zo
0591-561891
06-23335726
bso@kdvzusenzo.nl
Bso Zus & Zo Helaas mochten wij dus nog
niet open deze week voor alle kinderen. Wij
missen al onze kinderen echt enorm en hopen
dat we na de voorjaarsvakantie toch weer
open mogen.
Natuurlijk zijn we wel open voor de
noodopvang en gelukkig vermaken wij ons erg
goed! Wij hebben de maanden Januari en
Februari het thema “winter”, hoe geweldig is
dit enorm pak sneeuw!! Wij genieten volop
met elkaar van de sneeuw. We bouwen
sneeuwpoppen, spelen met emmertjes en
schepjes in de sneeuw en we glijden door de
sneeuw met sleetjes.
Helaas is de voorjaarsvakantie ook nog steeds
alleen voor de noodopvang. Wij hebben
ondanks de kleine groep kinderen wel een erg
leuk programma gemaakt en gaan ons dus in
de voorjaarsvakantie ook zeker niet vervelen.
Via onderstaande link kunt u meer informatie
vinden.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cor
onavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/ouders

Verkeer
Veilig fietsen in de winter: 6 tips
Sneeuw is geweldig! En we hebben afgelopen
week flink wat sneeuw gezien. Maar kou zorgt
ook voor gladde wegen. En dat is lastig, want
veel kinderen gaan op de fiets naar school.
Hoe kun je als ouder ervoor zorgen dat je kind
veilig naar school kan fietsen in de winter? En
hoe maak je een fiets winterklaar? Wij geven 6
tips.
1. Fiets langzamer
Als je niet te hard fietst, dan hoef je ook niet
zo hard te remmen. En daardoor is de kans
kleiner dat je met je fiets uitglijdt. Als kinderen
goed opletten op hun snelheid terwijl ze
fietsen, beide handen aan het stuur houden en
rustig door de bochten rijden, dan zorgt dat
voor minder ongelukken. Vertel je kind dat ook
auto’s last hebben van de gladheid en dat zij
ook weg kunnen glijden. Ergens snel
tussendoor glippen met de fiets is geen goed
idee.
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2. Zorg voor goede verlichting
Goede verlichting is altijd belangrijk, maar in
de winter extra. Het is dan zowel in de
ochtend als aan het eind van de middag
alweer donker. Naast een werkend voor- en
achterlicht kun je ervoor zorgen dat je kind
een jas of tas heeft met reflecterende delen.
Houd er rekening mee dat losse lampjes veel
minder licht geven en dus veel onveiliger zijn.

het voorwiel. Dit wiel moet het meeste grip
hebben.

3. Lichte kleding valt op
Als het sneeuwt of ijzelt dan hebben
automobilisten minder goed zicht. Als het ook
nog eens schemert, dan wordt het zicht nog
minder. Als kinderen lichte kleding dragen, dan
vallen zij beter op dan wanneer ze een
donkere winterjas aan hebben. Iets om
rekening mee te houden bij het kopen van een
nieuwe jas.

Smeer de remka bels
Remkabels kunnen vastvriezen in de winter.
Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, aangezien
de remmen dan minder goed of helemaal niet
meer werken. De remkabels kunnen gesmeerd
worden met kettingolie. Op die manier
voorkom je dat kabels nat worden, vastvriezen
of gaan roesten.

4. Afstappen op gladde stukken
Ligt er een dikke laag sneeuw of zie je juist
een spekgladde weg voor je? Probeer dan niet
alsnog te fietsen, maar stap af. Geef als ouder
ook het goede voorbeeld door op lastige
stukken samen te lopen. Houdt ook rekening
met andere plekken die vaak glad zijn: de
zijkanten van de weg richting de goot,
bladeren, witte strepen, gladde tegels en
metalen richels.
5. Fiets winterklaar maken
Er zijn verschillende manieren om een fiets
winterklaar te maken. Hieronder lees je wat je
kunt doen om de fiets van je kind zo veilig
mogelijk te maken als het vriest.
Lucht uit de bande n late n lope n
Het is een goed idee om de banden een beetje
leeg te laten lopen. Door de bredere banden
heb je meer grip. Overigens is het
waarschijnlijk niet eens nodig om de banden
echt zachter te maken: de meeste
Nederlanders hebben (te) zachte fietsbanden.
E en lager zadel
Het is ook slim om het zadel lager te zetten
dan normaal. Glipt de fiets weg, dan kan je
kind alsnog zijn of haar voeten op de grond
zetten.
Winterba nde n voor de fiets
Ook voor fietsen bestaan tegenwoordig
winterbanden. Deze hebben meer grip op een
glad wegdek. Als twee winterbanden te duur
zijn, kies dan voor alleen een winterband op

Smeer de ketting
Het is belangrijk om de ketting goed te
smeren. Gebruik hiervoor kettingolie voor
natte omstandigheden. Één druppel olie op
elke schakel is voldoende. Schoonmaken moet
je juist niet doen.

6. Maak je fiets schoon
Tot slot: maak de fiets schoon als er door
sneeuw of ijs is gefietst. Het strooizout tast de
fiets aan en zorgt voor roest. Samen met je
kind de fiets schoonmaken is bovendien
hartstikke leuk. Na het schoonmaken zet je de
fiets droog in de schuur of garage.
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