BASCULENIEUWS 20 JANUARI 2021

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.

Lock down wordt verlengd
Het is nu definitief. Wij blijven nog minimaal
drie weken gesloten. Helaas, maar het is erg
belangrijk dat we allen gezond en veilig zijn en
blijven.
Even een aantal zaken voor u op een rij:
-

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.
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. 
Leerplicht!!!!!!
We willen u er langs deze weg op wijzen dat
de leerlingen online les hebben en dat dit
betekent dat wij ze ook allemaal online
verwachten. Is uw kind ziek dan kunt u dit, net
als anders, doorgeven via het bekende
telefoonnummer 0591-552042. Is uw kind niet
afgemeld en komt uw kind niet deelnemen aan
de online lessen dan is uw kind ongeoorloofd
afwezig. Na een aantal dagen afwezigheid zal
de leerplicht ambtenaar contact met u
opnemen.
Dit geldt met name voor de groepen 4 t/m 8.

-

-

-

-

Ouders alleen in de school (met
mondkapje) op uitnodiging van de
leerkracht (ophalen pakketjes,
zorggesprek, etc.).
Pakketjes zoveel mogelijk, waar
mogelijk, door de leerlingen zelf uit
school laten halen.
De leerkracht is het aanspreekpunt
voor u en uw kind als het gaat om de
pakketjes, Snappet, vragen over het
werk, etc.
Wij communiceren vooral via de mail
en Klasbord. Houdt u deze dus goed in
de gaten.
Aanvraag noodopvang (alleen indien
er sprake is van een cruciaal beroep
en als er niets anders geregeld kan
worden) via de directeur
(j.grupstra@oo-emmen.nl). Graag
aangeven t/m 5 februari.
Wachtwoord
@openbaaronderwijsemmen.nl
account kwijt? Graag mailen naar de
leerkracht.

Als team ervaren wij de communicatie met u
als erg positief en plezierig. Dat is fijn, want de
lockdown zorgt bij velen voor stress en
spanning. Het thuiswerken met kinderen valt
niet mee (dat ervaren we zelf ook). Het
thuiswerken voor de kinderen valt ook lang
niet altijd mee.
Daarom is het goed om contact te blijven
houden. De leerkrachten zijn op hun
werkdagen beschikbaar voor vragen of
opmerkingen en ook de intern begeleider en
directeur staan voor u klaar!
Samen moeten we dit nog even volhouden. En
zoals het nu gaat hebben we er vertrouwen in
dat we dat op een prettige wijze met u samen
kunnen doen. Dank daarvoor!
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Nieuwe leerkracht
Zoals u wellicht heeft gehoord neemt Juf
Chantal Eelen afscheid na vele jaren gewerkt
te hebben op De Bascule. Ze gaat aan een
nieuwe uitdaging beginnen.
Er is een vacature uitgeschreven en we
kunnen u vertellen dat er een nieuwe meester
komt. Meester Harrie Snijders komt per 1
februari bij ons op school werken.
Er vindt een interne ruiling plaats, aangezien
juf Karin Gerrits meer ervaring in groep 8 heeft
en de leerlingen kent. Zij zal op maandag en
dinsdag groep 8B gaan lesgeven.
Meester Harrie Snijders gaat op maandag en
dinsdag lesgeven aan groep 6A. Op
woensdagen neemt hij een keer per maand
groep 6A over en drie keer per maand groep
7B van meester Jeroen.
We heten meester Harrie van harte welkom en
we wensen juf Chantal heel veel succes en
geluk toe met haar nieuwe uitdaging!
We gaan haar missen!!!!

Van juf Chantal:
Lieve kinderen, ouders, verzorgers,
Zoals jullie hebben kunnen lezen ga ik per 1
februari OBS De Bascule verlaten.
Met pijn in het hart. Want leerkracht zijn, is
eigenlijk het mooiste beroep wat er is.
De kinderen van groep 7 en 8 ga ik dan ook
verschrikkelijk missen.
Maar soms komen er momenten in je leven
voorbij.
Waarbij je een kans krijgt; die je eigenlijk niet
kunt laten gaan.
Zo’n kans kwam er in december 2020 voor mij.
Zoals sommigen van jullie weten hebben mijn
man en ik een personal training studio "Studio
Omdat".
Naast mijn werkzaamheden voor de klas, ben
ik ook werkzaam als orthomoleculair
voedingscoach.
Nu kreeg ik de kans om een educatieve
website te gaan ontwikkelen op het gebied van
voeding, beweging en rust.
Toch een stukje educatie. Alleen nu met een
andere doelgroep.
De werkzaamheden zijn zo veelomvattend dat
ik het helaas niet kan combineren met het juf
zijn.

Daarom heb ik moeten besluiten om
halverwege het jaar een andere weg in te
slaan.
Het ontwikkelen en opbouwen van de
educatieve website “Met Omdat”
Natuurlijk blijf ik vanaf de zijlijn "mijn
kinderen" volgen en zal ik mijn gezicht nog
regelmatig laten zien op school.
Want dat ik de leerlingen en mijn collega’s ga
missen staat vast.
In 2009 heb ik mijn diploma groepsleerkracht
basisonderwijs behaald.
Begonnen met een groep 6/8 combinatie in
Smilde.
Daarna werkzaam geweest op verschillende
scholen binnen OBO Emmen.
In 2012 ben ik samen met juf Gré begonnen in
groep 5 bij de Bascule.
Hoogtepunten in mijn leven mogen vieren met
leerlingen en collega’s.
De geboorte van Morris in 2014 en mijn
huwelijk met Robert in 2017.
Ik heb ruim 8 jaar met heel veel plezier
gewerkt in Nieuw-Amsterdam.
Mijn laatste lesdagen had ik mij wel iets anders
voorgesteld.
Wie had ooit kunnen bedenken dat ik mijn
laatste dagen online door zou brengen met de
leerlingen.
Ik hoop dat we 25 januari weer naar school
mogen; zodat we niet online afscheid hoeven
te nemen.
Mocht het toch zo zijn, kom ik uiteraard nog
een keertje naar school, wanneer de situatie
het weer toe laat.
Bij deze wil ik de kinderen bedanken voor de
mooie tijd die ik met jullie heb gehad en de
ouders bedanken voor het vertrouwen dat ik
heb gekregen om jullie kinderen les te mogen
geven.
Tot weerziens,
Juf Chantal Eelen - Witteveen
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Even voorstellen:
Hallo kinderen en ouders van obs de Bascule.
Vanaf 1 februari ga ik werken als meester in
groep 6 en 7 op De Bascule. Door Corona zal
het waarschijnlijk nog wel even duren voordat
we elkaar in het echt ontmoeten. Daarom wil
ik mij graag alvast even op deze manier aan
jullie voorstellen.
Mijn naam is Harrie Snijders. Ik ben 43 jaar en
getrouwd met Miranda. We hebben een
zoontje van twee, Riv genaamd. En alweer
bijna 3 maand geleden hebben we ook een
dochtertje gekregen. Zij heet Lola. Lekker druk
dus, maar het gaat allemaal heel goed. Samen
wonen we in Gramsbergen, een leuk klein
stadje dat tussen Coevorden en Hardenberg
ligt.
Ik ben niet altijd leerkracht geweest. Op mijn
40ste heb ik mijn pabodiploma gehaald en sta
nu dus zo’n 3 en een half jaar voor de klas.
Daarvoor was ik schilder. Dat heb ik lang met
veel plezier gedaan maar ik ben enorm blij met
mijn keuze om het roer om te gooien. Ik heb
naast eigen groepen veel invalwerk gedaan. Ik
heb er heel veel zin om weer een vaste groep
te hebben. We gaan er samen een leuke tijd
van maken! En lekker veel van elkaar leren.
Groeten van meester Harrie Snijders

de nationale voorleesdagen centraal. Het boek
gaat over een vogeltje genaamd Coco. Al zijn
vriendjes gaan voor het eerst vliegen, maar
Coco durft niet. Wat als ze valt? Of een kat
haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze
samen met haar vriendjes mooie vormen
vliegen. Dat lijkt haar ook leuk.
Normaal gesproken zouden wij op de
voorschool veel aandacht aan dit boek
besteden, maar helaas mogen we momenteel
niet naar school. Daarom hebben wij voor alle
peuters een leuk thuiswerkboekje gemaakt
met knutselwerkjes, liedjes, versjes en
opdrachtjes die passen bij het verhaal. De
peuters kunnen zo op een vrijblijvende manier
toch kennismaken en lekker aan de gang gaan
met het leuke prentenboek.
We hopen de kinderen snel weer te mogen

ontvangen op de voorschool.
BSO Bascule
Een uniek Kindcentrum waar we
trots op zijn!
Zus&Zo
0591-561891
06-23335726
bso@kdvzusenzo.nl
Noodopvang Zus & Zo

Voorschool Bascule
Hallo allemaal,
Woensdag 20 januari zijn de nationale
voorleesdagen begonnen. Coco kan
het!, geschreven en geïllustreerd door Loes
Riphagen (Uitgeverij Gottmer) is verkozen tot
Prentenboek van het Jaar 2021 en staat tijdens

Op dit moment bieden we alweer vijf weken
noodopvang bij Zus & Zo. Hoewel wij de
kinderen ontzettend missen, maken we er elke
dag het beste van. Na de kerstvakantie
vertellen de kinderen over de avonturen die ze
beleefd hebben in de vakantie. We spelen
lekker veel buiten en wandelen door het dorp.
Deze week beginnen de nationale
voorleesdagen en staat het prentenboek “Coco
kan het” centraal. Ook met de BSO kinderen
besteden we aandacht aan dit mooie boek. Er
worden prachtige Coco’s geknutseld en we
spelen met de peuters een heel leuk spel. De
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kinderen fladderen op de muziek en als de
muziek stopt dan gaan ze zitten in hun nest.
We vinden het erg knap van de BSO kinderen
dat ze ons zo goed helpen op het KDV. Het is
in deze tijd allemaal een beetje anders. Zo
spelen de ‘grote’ BSO kinderen ineens tussen

de ‘kleintjes’. En ontstaan er mooie en
gezellige situaties.
De Bibliotheek
In Nieuw Amsterdam zit een prachtige nieuwe
bibliotheek aan de Karel Palmstraat maar deze
bieb moet voorlopig gesloten blijven ivm de
coronamaatregelen.
Dat betekent dat de kinderen ook geen boeken
kunnen halen. Wel kunnen de kinderen die al
lid zijn boeken reserveren* via de site en dan
later ophalen op bepaalde tijdstippen. Maar
lang alle ouders doen dat en niet alle peuters
en kleuters zijn lid. Omdat jullie nu helaas ook
niet kunnen voorlezen aan deze kinderen is het
misschien leuk om onderstaande deze tip in de
nieuwsbrief te plaatsen?

Met vriendelijke groet,
Mineke Meinen ● Bibliotheekleider De Velden Nieuw-Amsterdam

Karel Palmstraat 197
7833 GV ● Nieuw-Amsterdam
0591-552044 ● 06-13446915
m.meinen@bibliotheekemmen.nl
www.bibliotheeknieuwamsterdam.nl

* kinderen die gereserveerde boeken willen
ophalen moeten hun fysieke pasje bij zich
hebben omdat de boeken uitgeleend worden
via de selfservice.
Voorleesfilmpjes voor peuters en
kleuters
In Nieuw
Amsterdam zit een prachtige, splinternieuwe
bibliotheek maar helaas moet deze vanwege
de coronamaatregelen voorlopig gesloten
blijven.
Vele enthousiaste peuters en kleuters die al lid
zijn kunnen
nu geen boeken komen zoeken. Wil je ze toch
laten genieten van boeken kijk dan eens naar
de voorleesfilmpjes via onze
site www.bibliotheeknieuwamsterdam.nl.
Je hoeft alleen maar in te loggen met je
bibliotheekaccount. Instructie voor het
aanmaken van een account staat ook op de
site.
Is je kind nog geen lid? Een
bibliotheeklidmaatschap is gratis tot 19 jaar.
Via onze site kun je je kind aanmelden. Je kunt
dan ook direct de filmpjes bekijken. Het pasje
ophalen kan later als de bibliotheek weer open
is.
Veel kijkplezier en we hopen alle peuters en
kleuters over korte tijd (weer) te kunnen
verwelkomen in de nieuwe bibliotheek!

Kennen jullie
bedtimestories al?

Bedtimestories is een samenwerking van de
bibliotheek Emmen met de regionale tv-zender
ZO!34.
Bekende Emmenaren lezen rond bedtijd voor
aan kinderen.
Er is een aflevering voor kinderen van 4-6 jaar
en een sessie voor kinderen van 7-10 jaar.
De uitzendingen zijn terug te kijken via het
youtubekanaal van de bibliotheek Emmen
Of via de site van ZO!34
Winactie
In aflevering 5.1 leest Annemiek Drenth voor
uit het boek ‘Vergeet Tijger niet!’ van Michel
Rosen.
Dit leuke boek kunnen de kinderen winnen !
Zend voor 18 januari a.s. een tekening
van Tijger de kat naar de bibliotheek en
maak kans op dit boek!

