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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  
 

Agenda: 
-24 en 25 juni leuke dagen groepen 8 

-vrijdagmiddag 25 juni groepsindeling 2021- 

2022 
-30 juni meesters- en juffen-dag 

-1 juli opname dag musical  
-7 juli studiedag team leerlingen zijn vrij!!! 

-8 juli laatste Bascule Nieuws  

-8 juli doorschuifochtend 10.30-11.30 
kennismaken met de leerkracht. De leerkracht 

schuift door ;) 
-donderdag 8 juli zijn groepen 8 vrij 

  
In deze nieuwsbrief: 

-groepen 2021-2022 

-Corona  
-zelfsneltesten 

 
Denkt u aan het milieu voordat 

u deze nieuwsbrief print. 

 
7 juli studiedag team 

Op woensdag 7 juli heeft het team een 
studiedag en dan zijn de leerlingen vrij.  

Denkt u hieraan? 
 

8 juli  

Doorschuifochtend. De kinderen maken kennis 
met de leerkracht voor het volgende 

schooljaar. 
De leerlingen van de groepen 8 zijn 

vandaag vrij.  

 
9 juli 

Om 12 uur start voor ons allemaal de 
zomervakantie!!!!! 

 

 
 

 

Formatie / bezetting groepen 
Vandaag kunnen we u in ieder geval vertellen 

dat we dankzij de gelden van Minister Slob (de 
Nationaal Plan Onderwijs gelden) geen 

combinatiegroepen hoeven te maken en dan 

we de huidige combinatiegroep ook kunnen 
splitsen. We blijven werken met 

combinatiegroepen bij de kleuters.  
De huidige combinatiegroep 4/5 gaat een 

aparte groep 4 en een aparte groep 5 vormen. 
We krijgen 16 mooie, relatief kleine groepen.  

Op deze wijze kunnen we dankzij de NBPO 

gelden (NationaalPLanOnderwijs) ieder kind 
meer aandacht geven, meer instructie geven 

en nog beter begeleiden.  
 

Groep: Aantal leerlingen: 

1-2A Start 17 ---tot 25* 

1-2B Start 18 ---tot 25* 

1-2C Start 16 ---tot 25* 

1-2D Start 17 ---tot 25* 

3A 20 

3B 19 

4A 19 

4B 19 

5A 17 

5B 18 

6A 24 

6B 23 

7A 21 

7B 17 

8A 21 

8A 17 

*De groepen 1-2 starten met een laag aantal 

leerlingen maar groeien tot een aantal van 25 
leerlingen per groep. Dat zijn de aantallen die 

we op dit moment op de inschrijvingslijsten 
hebben staan. Heeft u uw kind nog niet 

ingeschreven?  
Zou u dit z.s.m. willen doen zodat we exact 

weten hoeveel leerlingen erbij komen.  

Alvast bedankt!! 
 

Groepsindeling 
Vrijdagmiddag 25 juni zal de groepsindeling 

bekend worden.  

Dit doen we via de mail. 
We hopen dat we dan ook weten welke 

leerkracht weke groep gaat krijgen. 
Mogelijk zullen er nog vraagtekens staan. Hier 

hopen we u z.s.m. van op de hoogte te 
brengen wie ook bij ons op de Bascule komt 

werken.  

 
Mocht u hierover vragen hebben dan 

kunt u deze telefonisch stellen op 
maandagochtend vanaf 9.00 uur. 



 

BASCULE NIEUWS 23 JUNI 2021 

Afscheid  
Juf Sonja gaat met Pensioen. 

Vanmorgen heeft juf Sonja getrakteerd op een 
ijsje van Noordpool ijs.  

Om 12.30 uur hebben we als team afscheid 

van haar genomen.  
We wensen juf heel veel geluk toe en dat ze 

samen met haar man veel mag ondernemen. 
Ze gaat genieten van allerlei hobby’s en 

uiteraard van haar kinderen en kleinkinderen.  
 

Dag juf Sonja, we gaan je missen!!!! 

 
Juf Mariska 

Juf Mariska Zwols heeft enige tijd bij ons op 
school gewerkt en zij heeft een baan gekregen 

op OBS De Delftlanden.  

Veel succes juf Mariska!!!!  
 

Juf Thea 
Juf Thea zal met ingang van het nieuwe 

schooljaar 4 dagen gaan werken op obs De 

Anbrenge. Ze gaat daar de functie van IB-er 
(Intern Begeleider) vervullen. Ze blijft nog een 

dag op De Bascule werken.  
 

 

 

 

 

 

Versoepelingen Corona 

Wat fijn dat er landelijk gezien allerlei 

versoepelingen zijn! Daar wordt een mens blij 

van. 
Er is wat onduidelijkheid hoorde ik over de 

regelgeving op school rondom corona. 

Ons bestuur heeft besloten de meegedeelde 

maatregelen tot de zomervakantie te hanteren 

(zie laatste brief vanuit bestuur). 

Dat houdt in dat als kinderen een snotneus 

hebben, ze niet naar school mogen (tenzij het 

klachten zijn die gelinkt kunnen worden aan 

bijvoorbeeld astma of hooikoorts en uw kind 

hiermee bekend is). 

U kunt nog meer informatie vinden op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/c

oronavirus-covid-19/onderwijs-en-

kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-

onderwijs .  

Als u wilt overleggen met school kunt u 

natuurlijk altijd even bellen of een mailtje 

sturen. 

Corona  

Mocht er iemand in uw gezin corona hebben, 

dan horen we dat graag van u (ook al is het 

weekend). Dan kunnen wij hierop anticiperen 

wat het onderwijs betreft en de communicatie 

richting ouders. In het weekend kunt u een 

mail sturen naar j.grupstra@oo-emmen.nl en 

op schooldagen kunt u bellen met de school op 

telefoonnummer 0591-552042.  

Alvast bedankt!!! 

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.  
Uw kind moet echt 24 uur klachtenvrij zijn.  

Doordat we met elkaar deze afspraak hanteren 
zorgen we ervoor dat de besmettingen zoveel 

buiten de deur blijven.  

Mocht u twijfelen dan kunt u het beste de 
GGD bellen voor advies.  

 
We vragen u met klem om een mondkapje te 

dragen als u het terrein van de school op 
loopt. Mocht u dit niet willen dan hebben we 

graag dat u op het parkeerterrein blijft 

wachten. Ook verzoeken wij u om achter de 
hekken te blijven tenzij wij u dat hebben 

gevraagd.  
Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Zelfsneltest 
Mocht u preventief een zelftest (te koop bij de 

apotheek en/of kruidenier) afnemen dan is 
deze test niet 100% betrouwbaar.  

Deze test kunt u alleen afnemen als er geen 
klachten zijn.  

Mocht u positief uit de zelftest komen dan zult 

u alsnog naar de GGD teststraat moeten.  
Zijn er wel klachten dan te allen tijde naar de 

GGD-teststraat. De uitslag van de GGD 
teststraat is dan de geldige uitslag.  

Wilt u ons hiervan op de hoogte brengen? 

Dank u wel.  
Samen komen we hier doorheen! 

 
Communicatiemiddel 

We gebruiken op school nu al een tijdlang 

Klasbord om met u ouders/verzorgers te 
communiceren. Echter merken wij dat het niet 

altijd even goed gaat. Op advies zijn we gaan 
kijken naar een ander communicatiemiddel en 

deze uitgeprobeerd. Nu gaan we na de Mei 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
mailto:j.grupstra@oo-emmen.nl
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vakantie de proef uitbreiden naar andere 
groepen. U ontvangt van de leerkracht van uw 

kind een uitnodiging en kunt dat net zoals in 
Klasbord inloggen. Het nieuwe systeem heet 

SchouderCom (school-ouder-communicatie) 

Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 

Meesters- en juffendag op 30 juniOp 

woensdag 30 juni vieren alle juffen en 

meesters de verjaardagen. We zijn druk bezig 

met de organisatie van deze dag. Uiteraard 

zullen de leerlingen getrakteerd worden op een 

leuke verrassing.  

Voorschool Bascule/BSO Bascule  

Een uniek Kindcentrum waar we 
trots op zijn! 

 

Voorschool Bascule 

We werken nog steeds aan het thema 'oef wat 

warm'. De afgelopen weken was het gelukkig 

ook prachtig weer! We hebben heerlijk met 

water gespeeld, zowel bij de watertafel als 

lekker buiten in het zwembadje! We lezen 

over Gijs&Guusje die het water in het badje te 

koud vinden. Eerst doet papa er warm water 

bij maar het water blijft te koud! Als oplossing 

doen ze regenlaarzen aan, zo voelen ze het 

water niet! Dit verhaal spelen we ook na in de 

kring. Ook knutselen we een slipper en een 

ijsje.  

Komende dinsdag is het nationale modderdag, 

deze dag staat het beleven van modder 

centraal. Spelen en ontdekken met zand en 

water biedt enorm veel plezier. We hebben 

allemaal verschillende activiteiten bedacht. 

Kortom, kinderen kunnen hun energie, 

creativiteit en inlevingsvermogen kwijt. Wij 

hebben er zin in!  

 

Bso Zus & Zo.  

Mooi weer, veel water en ijsjes.  
Dat is nog eens genieten.  
Waar we ook van genieten is het voetbal.  
We houden de standen bij en proberen te 
voorspellen wat de uitslag zal zijn.  
Hopelijk kunnen we nog lang van dit alles 
genieten.  
Ook kijken we uit naar de zomervakantie en 
alle activiteiten die op de planning staan.  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cor
onavirus-covid-19/onderwijs-en-

kinderopvang/ouders 

 
Zus&Zo 

0591-561891 
06-23335726  

bso@kdvzusenzo.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders
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Balans en Motoriek zomer(vakantie)tips 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij verteld wat Slaapoefentherapie kan bijdragen wanneer er sprake 
is van slaapproblemen. Goed slapen is erg belangrijk om goed te kunnen presteren gedurende de 
gehele dag. Maar minstens net zo belangrijk is voldoende bewegen en een gezonde voeding! 
Bewegen draagt bij aan een goede nachtrust en je fit voelen. In deze nieuwsbrief hebben wij tips om 
fit(ter) de zomer door te komen. 
 
Spel tip: 
Houdt jouw kind ook van stormbanen en buikschuiven? Wij hebben een voordelige oplossing om dit 
in jullie eigen tuin te kunnen realiseren. Koop bij een tuinwinkel een stuk landbouwplastic (een 
lengte van 4-5 meter en 1 m breedte is voldoende) en vouw dit dubbel voor extra stevigheid. Rol het 
begin en het uiteinde om een plankje en zet het vast in het gras. Maak de baan glad met enkele 
druppels babyzeep of iets wat milieuvriendelijker is en zet de sproeier of tuinslang zacht aan. Neem 
een aanloop en glijden maar! Op de knieën staand werk je gelijk aan je balans. 
Om ongelukken te voorkomen, is het raadzaam iets zachts om de balk heen te vouwen. Wanneer je 
het plastic na gebruik op laat drogen, kan je het zo om het plankje heen oprollen en nog vele malen 
opnieuw gebruiken! 
 
Snoep tip: 
Wat is jullie lievelingsfruit? Mix dit fruit door elkaar in een blender. Heb je geen blender, dan kan je 
het fruit ook heel fijn snijden en bijvoorbeeld vers geperst sinaasappelsap gebruiken als basis. Pak 
ijsvormpjes of plastic bekertjes, giet het fruit erin en doe er een stokje in. Wanneer je het direct in de 
vriezer zet, blijven de vitamines behouden en kan je het zelfs gebruiken als portie fruit op een 
drukkere dag. Geniet ervan! 
 
De medewerkers van Balans en Motoriek wensen jullie een hele fijne zomer toe!  
 
 
Voor alle kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, ben ik er om te helpen en zo de motoriek 
te verbeteren. 
Balans & Motoriek kinderoefentherapie: wekelijks op een vast moment aanwezig op school 
www.balansenmotoriek.nl 

 

 

 

 

 

 

 


