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Belangrijke data 
19 okt     OR vergadering  
26 okt   start Scoren voor gezondheid 
27 okt   start telefooncentrale (0591-552042) 
   Zie mail / website 
04 nov    Nationaal Schoolontbijt 
                 
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 locatieleider@obs-bascule.nl 

 

“Samen spelen is gezellig” 
Deze regel staat deze maand centraal. 
 
 
Maatregelen bezoek obs De Bascule  

Langs deze weg willen we u op de hoogte 

brengen van de volgende maatregelen die wij  

op De Bascule met ingang van maandag 26 

oktober gaan hanteren.  

Alle bezoekers (ouders en externe instanties) 

vragen wij vanaf donderdag aanstaande een 

mondkapje te dragen in de openbare ruimten 

(schoolgebouw)  

We gebruiken op school spreekschermen en 

hanteren de regel om op 1.5 meter afstand 

van elkaar te zitten. Ook zal de ruimte goed 

geventileerd worden, is de ruimte groot 

genoeg en beperken we het aantal mensen in 

een ruimte tot het minimum.  

Is de bezoeker aangekomen op de plek waar 

een gesprek is dan kan de bezoeker het 

mondkapje, zodra de bezoeker zit, af doen.  

Zodra de bezoeker weer in beweging komt zal 

het mondkapje weer op moeten.  

We zullen gesprekken en afspraken zoveel 

mogelijk telefonisch of online gaan voeren.  

 

Op deze wijze beschermen we elkaar en de 

ander.  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

10-minutengesprekken 

Binnenkort zult u geïnformeerd worden hoe 

we de 10-minutengesprekken gaan 

vormgeven.  

De gesprekken zullen uitgesmeerd worden 

over twee weken en dat betekent dat we 

helaas geen rekening kunnen houden met 

kinderen uit hetzelfde gezin (dus geen 

afspraak voor alle kinderen op dezelfde 

avond).  

Voor iedere groep zijn twee avonden 

beschikbaar waarop de gesprekken zullen 

plaatsvinden. Mocht u zelf als ouder/verzorger 

niet naar school willen / kunnen komen dan 

zullen wij een telefonische afspraak inplannen. 

Wilt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van 

uw kind? Dit kan via de mail. Ook is het alvast 

goed om te weten dat we  van ieder kind 1 

ouder verwachten. Het is de bedoeling dat 

deze ouder de andere ouder op de hoogte 

brengt.  

Hieronder het schema (u kunt dan alvast 

rekening houden met de avonden wanneer de 

groep van uw kind/eren aan de beurt is/zijn. 

Maandag  
9-11-2020 

Dinsdag  
10-11-2020 

Donderdag  
12-11-2020 

Groepen: 
1-2C 
3A 
4/5 
8A 

Groepen: 
1-2B 
4A 
5A 
7A 

Groepen: 
1-2A 
3B 
6A 
7B 

Maandag 
16-11-2020 

Dinsdag  
17-11-2020 

Donderdag  
19-11-2020 

Groepen: 
4/5 
4A 
1-2A 
8B 

Groepen: 
6B 
3B 
1-2C 

Groepen: 
5A 
1-2B 
3A 
8B 
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Ook vragen we u om een mondkapje te 

dragen in de openbare ruimtes en zodra u zit 

mag u het mondkapje afnemen. Verlaat u uw 

stoel weer dan graag het mondkapje weer 

opdoen. We laten de deuren van het lokaal 

open en zullen tussendoor schoonmaken.  

Omgekeerde 10-minutengesprekken 

Tijdens deze eerste tien-minutengesprekken 

vinden we het fijn dat u vertelt over uw kind. 

Hiervoor hebben we een vragenlijst gemaakt. 

Deze vragenlijst krijgt uw kind(eren) mee naar 

huis. Wij vragen u om in de week voor de 

afspraak de vragenlijst weer mee te geven 

naar school.  

Verkeersveiligheid 

Vanwege de corona maatregelen staan er 

geen verkeersbrigadiers aan de straat.  

We vragen u vriendelijk om zelf samen met 

uw kind over te steken. Er zijn ook een groot 

aantal leerlingen die alleen op de fiets of 

lopend komen. Daarom besteden we hier in 

de klas ook extra aandacht aan en 

benadrukken dan ook dat kinderen eerst 

stoppen, goed kijken en dan pas oversteken.  

We gaan dit de komende tijd ook even goed 

oefenen.  

Scholen met succes tevredenheidspeilingen 

Om een goed beeld van de kwaliteit op de 
scholen te krijgen, hecht (naam bestuur) veel 
waarde aan het oordeel van ouders, leerlingen 
en medewerkers. Het bestuur heeft daarom 
besloten op al haar scholen een 
kwaliteitsonderzoek te houden. Dit onderzoek 
zal plaatsvinden door middel van een 
tevredenheidspeiling. Er wordt een drietal 
tevredenheidspeilingen afgenomen: voor 
ouders, voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 
en voor medewerkers.  
Hierbij ontvangt u een vragenlijst. Het invullen 
van de vragenlijst gebeurt door het zwart 
maken met pen of zwart potlood van een 
hokje en neemt hooguit tien minuten in 
beslag. De lijst kunt u in een gesloten envelop 
op school inleveren. De gesloten enveloppen 
worden doorgestuurd naar het adviesbureau. 

Daar worden de enveloppen geopend, waarna 
de vragenlijsten door het bureau worden 
verwerkt. Om een representatief beeld te 
krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk 
ouders meedoen.  
Het onderzoek wordt verwerkt en 
gerapporteerd door het onafhankelijke bureau 
"Scholen met Succes". Alle gegevens uit de 
peiling worden door dit bureau anoniem 
verwerkt en gerapporteerd. Het bestuur en 
het managementteam van de school 
ontvangen de rapportage en niet de ingevulde 
vragenlijsten.  
Uit de rapportage is geen individuele score af 
te leiden.  
De verwachting is dat de rapporten  in januari 
2021 in ons bezit zijn.  
 
 
Bericht van de ouderraad 
 
Enige tijd geleden hebben wij als ouderraad 
een ouderbijdrage brief aan alle kinderen mee 
gegeven. 
De ouderbijdrage loopt wel al lekker binnen 
maar we hebben nog lang niet alles binnen. 
Graag zouden we zien dat alle ouderbijdrage 
op 2 nov. a.s. binnen is, aangezien we al een 
aantal kosten  voor activiteiten moeten 
maken. 
Wij weten allemaal niet hoe de activiteiten 
gaan lopen dit jaar i.v.m. de Corona. Ook wij 
moeten bijna alle activiteiten een andere draai 
geven en met bepaalde dingen een 
alternatieve oplossing zoeken. Dit gaat ons 
zeker lukken! 
Wij, als Ouderraad, kijken aan het eind van het 
schooljaar hoeveel ouderbijdrage hiervan echt 
gebruikt is. Stel dat er door de 
omstandigheden heel veel van de 
ouderbijdrage over is, gaan we dit terug 
storten of laten we een deel, per kind, staan 
voor volgend jaar. Maar denk dat we het geld 
met de aanpassingen echter echt wel nodig 
zijn. 
Mocht u vragen hebben, kunt u gerust contact 
met ons (or@obs-bascule.nl) of de 
Locatieleider (locatieleider@obs-bascule.nl) 
op nemen. 
 
Met vriendelijke groet,  
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De Ouderraad  
 
 
Fietsenkeuring 
 
8 Oktober hebben we de jaarlijkse 
fietsenkeuring gehad. Het was een 
regenachtige dag, dus hadden we een fietsen-
keurstraat in de gang van de school bedacht. 
Door de hoofd ingang erin, fiets laten keuren 
bij 1 van de mannen van het VVN team en dan 
via de andere ingang er weer uit. De kinderen 
vonden dit geweldig, met de fiets de school in. 
Helaas door de regen waren er niet veel 
fietsen voor de keuring. We hebben 108 
fietsen gekeurd, waarvan er 14 helemaal zijn 
afgekeurd en we hadden 8 dag fietsen. Dit 
houdt in dat dan de fiets op zich goed is maar 
dat alleen de verlichting niet werkt. 
Van elke leerling waarvan de fiets niet is 
goedgekeurd heeft een kopie van het 
keuringsrapport mee gekregen naar huis. 
Zodra de fiets gemaakt is mogen ze zich 
melden bij onze conciërge tevens 
verkeersouder van de school Alma Brinkman. 
Zij gaat met de leerling kijken of de fiets nu 
goed is en dat de leerling alsnog zijn of haar 
OKE sticker kan behalen 
 
Schoolreisgelden 
Groepen 1&2    € 25 euro 
Groepen 3,4& 5 € 25 euro 
Groepen 6  € 28,50 euro 
Groepen 7  € 47,50 euro  
indien al betaald vorig jaar dan is het nu € 19 
euro bij betalen 
Groepen 8  € 85 euro  
indien vorig jaar al betaald  dan is het nu  
€ 37,50 bij betalen. 
 
Deze kosten graag voor 1 april betalen i.v.m. 
de kosten die we dan al moeten maken 
 

Scoren voor gezondheid 
De beide groepen 7 gaan meedoen aan het 
project Scoren voor gezondheid. Dit is in 
samenwerking met FC Emmen (Naoberschap 
United). De bedoeling is dat de leerlingen 
leren over gezondheid en sport. Het project 
gaat 20 weken duren en we hopen allemaal 

dat ze aan het einde van deze periode heel 
veel geleerd hebben.  
Op maandag 26 oktober is de Kick-Off en start 
het officiële programma. Er zijn in totaal vijf 
scholen die aan dit project mee mochten doen 
en daar is onze school er een van.  
De leerlingen krijgen een werkboek en samen 
met de leerkracht worden de opdrachten in 
de klas uitgevoerd. Daarnaast staan gezonde 
keuzes centraal.  
Niet alleen worden de leerlingen uitgedaagd 
maar hopelijk u (de ouders/verzorgers) ook! 
 
 
 
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 Bascule 
We hopen dat iedereen een fijne vakantie 

heeft gehad! Fijn om iedereen weer te zien na 

de vakantie! 

Deze week starten we met het thema ‘reuzen 

en kabouters’. We lezen over kabouter Bim en 

de reus. Hierbij oefenen we met de begrippen 

‘groot en klein’ en ‘hoog en laag’.  

Ook hebben we zelf kaboutertjes op onze 

vingers, hierbij leren we 

een versje. We plakken 

paddenstoelen en tellen 

hierbij de stippen. Ook 

verven we mooie 

herfstbladeren. Onze thematafel is gevuld met 

allerlei herfstspulletjes, zoals bladeren, 

pompoenen en paddenstoelen. Dat staat 

gezellig!  

 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.deachthoek.com%2Fper-locatie-nieuws%2Fattachment%2Fkabouter-bim%2F&psig=AOvVaw1BZ1_-UuoFIu4LY3aKYW3p&ust=1603276595525000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCb1pD_wuwCFQAAAAAdAAAAABAD
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BSO Bascule  
De herfstvakantie zit er weer op, wat een 
leuke week hebben we gehad. 
Deze vakantie zijn we terug gegaan naar het 
stenen tijdperk, waarin we op jacht zijn 
gegaan naar worstjes dmv een speurtocht en 
hebben we broodjes gebakken boven een echt 
vuurtje. Ook hebben we verf gemaakt van 
eten en kleding geverfd.  
Het was een week met prachtig weer, en we 
hopen dat dit weer nog even zo blijft, dan 
kunnen we lekker buiten van de herfst 
genieten. 
 
 
 
 
 
 
 
02 Balans en Motoriek over schermtijd en 
tablet gedrag 
Onze kinderen, maar vergist u zich niet in een 
heleboel volwassenen, brengen veel tijd door 
achter een scherm. Tablets, telefoons en 
computers zijn niet meer weg te denken uit 
ons leven! Het idee dat er alleen gegamed 
wordt en de devices vooral voor social media 
worden gebruikt is al lang achterhaald! We 
doen tegenwoordig alles met onze telefoon: 
agenda bijhouden, huiswerk, mailen, chatten, 
bankzaken, winkelen en ik heb er zelfs iemand 
zijn auto mee zien starten! De mogelijkheden 
zijn onbegrensd. In een vorige nieuwsbrief heb 
ik uitgelegd dat we onze kinderen moeten 
voorbereiden op een andere maatschappij 
dan die van 20 jaar geleden! Dat betekent dus 
dat we moeten accepteren dat dit erbij hoort 
en dat verbieden zelfs een belemmering van 
ontwikkeling zou kunnen zijn. Wel is het 
belangrijk dat we ons bewust zijn van deze 
verschuiving in gedrag. Het blijft namelijk 
noodzakelijk dat we genoeg beweging krijgen, 
contacten onderhouden en ook onze 
nachtrust is erg belangrijk. Op school zorgen 
goede docenten voor een juiste Balans niet 
alleen door extra te bewegen, maar ook door 
sociale activiteiten te plannen. Thuis kunt u 
dat ook doen. Maak afspraken over schermtijd 

en stimuleer sport en buitenspel! Voor alle 
kinderen die een steuntje in de rug nodig 
hebben, ben ik er om te helpen en zo de 
Motoriek te verbeteren! 
Volgende keer meer over Buitenspelen vs 
Veiligheid! 
Balans en Motoriek kinderoefentherapie: 
wekelijks op een vast moment aanwezig op 
school 
 

 
 
Donker buiten? Licht aan en gaan! 
 
Het is herfst en dat betekent dat de dagen 
steeds korter worden.  
Als het buiten donker is, wil je natuurlijk wel 
goed zichtbaar zijn voor andere 
weggebruikers.  
Heb jij je fietsverlichting al gecheckt? Zo fiets 
je veilig verlicht naar school, de sportclub en 
naar andere leuke afspraken.  
Wist je dat extra verlichting, zoals 
knipperende lichtjes en fietsslingers in je wiel, 
niet is toegestaan?  
En dat losse lampjes alleen aan je 
bovenlichaam mogen hangen?  
Op www.lichtaanengaan.nl vind je een 
handige checklist om te checken of jij je 
fietsverlichting in orde hebt.  
Wel zo veilig en zo bespaar je ook nog eens 
een boete. 
 
Donker buiten? Licht aan en gaan! 
  

http://www.lichtaanengaan.nl/
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