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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: 
-Mei vakantie maandag 3 Mei t/m vrijdag 14 

Mei 2021.  

-19 Mei Jantje Beton actie start!!! 
-22 Mei oud papier halen groepen 1 en 2 

-24 Mei Pinkstermaandag vrije dag! 
-31 Mei ontruimingsoefening  

 

 
In deze nieuwsbrief: 

-Corona  
-Jantje Beton actie! 

-zelfsneltesten 
-wild adventure games 

-balans en motoriek 

 
Denkt u aan het milieu voordat 

u deze nieuwsbrief print. 
 

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.  
 

We willen u als ouder/verzorgers meegeven 
dat als kinderen positief getest worden, maar 

ook de leerkrachten of ouders positief getest 

worden het moment wanneer ze uit 
quarantaine mogen per persoon verschillend 

is.  
Wij kunnen u onmogelijk van alle groepen op 

de hoogte houden en daarom ontvangt u 
alleen informatie van de groep waarin uw kind 

zit.  

Mocht het zo zijn dat het de gehele school 
aangaat dan brengen wij u uiteraard op de 

hoogte.  
 

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! 

 
Doekoe actie bij de COOP 

Vanaf 19 april kunt u weer meesparen voor 
sport- en spelmateriaal voor de school.  

Bij de COOP in Nieuw-Amsterdam hangt onze 

naam en daar kunt u de Doekoe munten 
inleveren.  

We hebben inmiddels 365 Doekoe’s na week 1 
opgehaald.  

mailto:j.grupstra@oo-emmen.nl
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Dat is geweldig!!!! 
 

 
 

We hopen uiteraard op een hoge opbrengst 
zodat we extra sport- en spelmateriaal 

ontvangen voor de kinderen.  

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!!! 
 

Schoolreizen 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, hebben we 

de schoolreizen moeten afblazen i.v.m. de 

Corona maatregelen. We zijn druk bezig met 
een andere invulling voor de kinderen. We 

gebruiken hiervoor de bijdrage die u voor de 
schoolreis heeft betaald. Het bedrag dat teveel 

is betaald krijgt u terug en heeft u nog niet 
betaald dan vragen wij om de bijdrage te 

voldoen. U krijgt per groep of groepen een 

brief met daarin de betreffende info over het 
bedrag.  

Op dit moment zijn de dagen van de groepen 
8 en de groepen 3/4/5 geregeld.  

Voor de groepen 6 en 7 is het wachten op de 

bevestiging.  
De rest volgt zo spoedig mogelijk.  

Op deze manier hopen we de kinderen toch 
nog een leuke dag of een paar dagdelen aan 

te kunnen bieden. We houden u op de hoogte. 
 
Enquête uitslagen/cijfers voor de school 

Vorig jaar zijn er drie enquêtes geweest. Een 

voor de ouders, een voor de leerlingen en een 
voor het team. 

Deze enquêtes zullen besproken worden met 
de MR en team.  

In het volgende BN zullen we u de uitkomsten 

laten weten.  
Vanuit de enquêtes zijn verbeterpunten 

gekomen en daarmee gaan we dan aan de 
slag.   

 
Jantje Beton Loterij 

Het duurt nog even maar….. 

Vanaf woensdag 19 mei t/m woensdag 2 juni 
2021 kunt u lootjes kopen om mee te doen 

aan de Jantje Beton Loterij. De kinderen van 
De Bascule lopen voor een nieuw speeltoestel 

(bij het grote grasveld) en voor pleinspellen 

(worden op het plein aangebracht). 
Alvast bedankt voor uw bijdrage!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De Avond4daagse gaat dóór! 

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk 

ondenkbaar. Daarom kun je dit jaar meedoen 

met de Avond4daagse – Home Edition! Loop 

jouw eigen route, vanaf jouw eigen 

vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak 

er zo jouw eigen feestje van. Lekker veilig en 

toch leuk. Zo behaal je ook nog eens de enige 

echte officiële Avond4daagse medaille. Mis dit 

unieke wandelfeest niet. De Avond4daagse – 

Home Edition duurt van 29 maart tot en met 

30 juni. Deelname kost €6,50. Klik hier voor 

meer informatie. Aanmelden kan vanaf 29 

maart via www.avond4daagse.nl. Zoek op 

plaats en schrijf je in bij jouw lokale 

Avond4daagse – Home Edition. Veel plezier 

 

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 

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.  
 

Koningsspelen 
We kijken terug op een mooie dag waarin we 

de Koningsspelen hebben gedaan.  
Dankzij een heerlijk ijsje van de OR was de 

dag super geslaagd.  

OR hartelijk bedankt!!! 
 

 
 

 

 
 

 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
http://www.avond4daagse.nl/
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Wild Adventure 
Games organiseert 

een sport & spel voor 
kinderen van 6 t/m 
12 jaar in de oude 

dierentuin van 
Emmen. 

 

 
 

Op 6 t/m 8 mei 2021 organiseert Wild 
Adventure Games het sport & spel: ‘Stropers 

op de 

Savanne”. Drie dagen lang toveren wij de 
oude dierentuin in Emmen om tot een 

uitdagend 
spel in de buitenlucht voor kinderen 6 t/m 12 

jaar uit de regio. 
Het sport & spel is een educatieve adventure 

game waarbij de kinderen door middel van 

acteurs en uitdagende missies leren over 
stropers, dierenwelzijn en het ecologisch 

systeem. 
De 30 acteurs en de oude dierentuin maken de 

beleving hierin compleet. De kinderen 

komen terecht in een spannend verhaal, 
waarbij zij de helden van het verhaal zullen 

zijn met 
een speciale missie: 

‘Help. Wij (de Rangers) beschermen de dieren 
hier, maar we hebben een groot probleem. 
Het reservaat is in gevaar. Er zijn Stropers in 
het reservaat. Zij hebben de hekken kapot 

gemaakt en zo alle dieren laten ontsnappen. 
We moeten ze zien te redden en terug 
brengen’ 
De organisatie, bekend van verschillende 

adventure games en Halloween Groningen, 

besluit 
zich met dit nieuwe concept in te zetten voor 

de dreigende verwaarlozing en leerachterstand 
die Corona met zich mee brengt. In 

samenwerking met lokale ondernemers en 
talent hopen 

zij zo het verschil te maken. 

Wie gaat er met ons mee op avontuur in de 
oude verblijven van de dierentuin. Het zal 
spannend worden, maar met jullie hulp kunnen 
we dieren redden. Durf jij op avontuur te 
gaan door het leeuwen territorium en de 
spannende jungle? We hebben jou nodig! 
 

Hoe werkt het? 
Een adventure game is een 1.5 uur durend 

spel. Je speelt de hoofdrol in je eigen film. Het 

is een 
filmische beleving waarin jij je eigen verhaal 

bepaalt. Je hebt altijd een doel. Dit verschilt 
per 

spel. Tijdens de beleving is het de bedoeling 
dat je de interactie aangaat met onze acteurs. 

Er 

zijn verschillende missies te ontdekken. 
 

Hoe kunnen wij deelnemen? 
Via http://wildadventuregames.nl/ kunnen 

ouders, scholen, groepen, kinderopvang, 

scouting 
en sportgroepen zich opgeven om mee te doen 

of gelijk een kaartje kopen. 
Kosten: €2,50 

Locatie: Het Rensenpark in Emmen 
Datum: 6, 7, 8, mei 
Tijden: 13:00 - 19:00 (kies een tijdslot) 
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 06 Balans en Motoriek komt met 

nog meer spelideeën! 

 

 

Hoe is het gegaan met de Zevenster en 

Stoepranden? Konden jullie er een beetje 

uitkomen? Super leuke spelletjes met bal. Heb 

je het gemist? Kijk dan even in de vorige 

nieuwsbrief. 

Zoals beloofd dit keer 2 speltips met 

springtouw voor een goede balans! 

Kronkelende slang: 

Voor de beginners van touwtje springen is dit 

het perfecte spel. In tegenstelling tot veel 

spellen blijft bij de ‘kronkelende slang’ het 

touw op de grond. Hierdoor kan je het timen 

van springen onder de knie krijgen. Het touw 

zal bij dit spel aan iedere kant door één speler 

worden vasthouden. Vervolgens laten zij het 

zachtjes over de grond bewegen als een 

kronkelende slang. De springers proberen 

eroverheen te springen. Raakt een springer 

het touw aan? Dan worden de rollen 

omgedraaid en zal deze persoon het touw 

moeten laten bewegen. Om het moeilijker te 

maken, kan het touw iets van de grond af 

bewogen worden. 

Kijk uit voor het touw!: 

Dit springtouwspel draait niet om springen, 

maar je zal moeten proberen om tussen het 

touw door te rennen zonder geraakt te 

worden. Twee draaiers houden een lang 

springtouw vast en draaien deze in het rond. 

De overige spelers vormen een lijn en 

proberen nu via het touw aan de andere kant 

te komen: ze rennen van draaier naar draaier. 

Raakt een van de spelers het touw? Dan is 

deze speler af. Doordat de draaiers het touw 

steeds sneller zullen bewegen, zal er 

uiteindelijk slechts één winnaar overblijven!  

Ben je met te weinig kids? Geen probleem! 

Maak het touw aan 1 kant ergens aan vast. 

Veel plezier! 

De volgende keer lees je meer over 

slaapproblemen bij kinderen. 

Oefen de motoriek door buitenspelen te 

stimuleren!  

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 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Voorschool Bascule/BSO Bascule  
Een uniek Kindcentrum waar we 

trots op zijn! 

 

Voorschool Bascule 

We werken nog steeds aan het thema ‘Dit ben 

ik’. In de kring poetsen we samen onze 

tanden! Iedereen krijgt een eigen 

tandenborstel en stap voor stap poetsen we 

ons hele gebit!  

Verder zijn we ook druk geweest met de 

koningsspelen! Bijna alle kinderen waren mooi 

verkleed in het oranje! We hebben leuke 

spelletjes gedaan, zoals blikgooien, sjoelen en 

bingo! Ook knutselen we een mooie kroon en 
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eten we een lekker waterijsje. Wat was het 

gezellig!  

De afgelopen tijd zijn we ook druk geweest 

met een geheim project voor de mama's! We 

kunnen niks verklappen, alleen dat het erg 

leuk is geworden! 

We wensen iedereen alvast een fijne vakantie!                                          

 

Bso Zus & Zo.  

Joepie we zijn weer open!! 

Gelukkig zien we daardoor heel veel kinderen 
op de bso.  
We kunnen ons gelukkig goed aan de Corona 
maatregelen houden en spelen daarom ook in 
een zogenaamde bubbel.  
Op het kiesbord staan weer een heleboel 
leuke activiteiten waar de kinderen uit kunnen 
kiezen.  

We zijn super blij iedereen weer te zien.  
 
 

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
mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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