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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  

   
Denkt u aan het milieu voordat 

u deze nieuwsbrief print 

 
Corona  

Dit is de 5e week van thuisonderwijs en online 
lesgeven. Wat zijn wij trots op u als 

ouders/verzorgers dat u dit heeft gedaan en 

heeft kunnen volhouden. Het viel niet mee en 
ook voor de leerkrachten/collega’s viel het niet 

mee. Zij hadden vaak ook nog hun eigen 
kinderen thuis en gingen van de ene chat naar 

de andere chat. Ook moesten ze soms op 
school komen om noodopvang te verzorgen. 

Maar …..we hebben het toch met elkaar 

gedaan.  
Namens iedereen en voor iedereen: 

Hartelijk dank, jullie zijn toppers!!!! 
 

Rapport 

Het rapport zou op vrijdag 12 februari mee 
gaan en op maandag 15 en dinsdag 16 

februari staan de tien-minutengesprekken 
gepland. U zult begrijpen dat dit anders gaat 

worden. We houden u op de hoogte hoe we 

dit gaan invullen.  
 

Persconferentie 
Dinsdagavond was de persconferentie van 

minister President Rutte. Daarin werd 

aangegeven dat de basisscholen en 
kinderopvang weer open mogen. Hoe we dat 

gaan doen vanaf aanstaande maandag 8 
februari gaat u lezen in een aparte brief.  

Er komt dus nog meer nieuws. Nog even 

geduld.  
 

De brief met meer informatie over het open 
gaan van de basisschool zal naar u gemaild 

worden en ook op de website van obs De 
Bascule te lezen zijn.  

 

Keuze voortgezet onderwijs groepen 8 
Normaal gesproken organiseren de scholen 

voor het voortgezet onderwijs allemaal hun 
open dagen zodat ouders met hun kinderen 

van groep 8 op verkenning kunnen gaan. 

Helaas is dit niet aan de orde vanwege de 
Corona maatregelen. Een aantal scholen heeft 

een “online open dag” georganiseerd voor de 
leerlingen van groep 8, maar het is de vraag of 

uw kind dan een goed beeld krijgt van de 

school. Om je keuze te kunnen maken moet je 
de sfeer proeven in een school, er moet een 

klik zijn met het gebouw, de sfeer en het 
aanbod! Dat missen we nu vooral en dat 

maakt de keuze er niet gemakkelijker op. 
Normaal gesproken moet de school voor 1 

maart een schooladvies geven, maar de PO 

raad heeft de afgelopen week beslist dat het 
schooladvies uiterlijk 15 maart moet zijn 

ingevoerd in het administratiesysteem. 
Hopelijk krijgen we alsnog “echte” open 

dagen….we houden u uiteraard op de hoogte! 

 
Eindtoets Basisonderwijs groepen 8 

Onze minister van onderwijs blijft bij zijn 
standpunt om de leerlingen van groep 8 de 

eindtoets te laten maken. Volgens “de 
geleerden” hebben vorig jaar 14.000 kinderen 

een te lage advisering gekregen door het 

ontbreken van de eindtoets en daarom blijft de 
minister bij zijn besluit om de verplichte 

eindtoets toch af te nemen. Hij is wel van 
mening dat de kinderen van groep 8 minimaal 

6 weken “normaal” onderwijs hebben moeten 

volgen voordat er mag worden getoetst. We 
wachten in spanning af…….. 
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Verwijzingsgesprekken VO groepen 8 
Op dit moment zijn we druk de definitieve 

verwijzingsgesprekken aan het inplannen en 
voorbereiden. Zodra het duidelijk is wat er na 

8 februari gaat gebeuren gaan we de ouders 

en verzorgers van de groepen 8 op de hoogte 
brengen hoe we de verwijzingsgesprekken 

gaan houden.  
 

Bedankt! 

 
 
Langs deze weg willen we alle leerlingen 
en ouders hartelijk danken. 

Wat een grote verrassing. Het heeft ons 
goed gedaan.  

Dank u wel!!! 

 
 

 
 

 
 

Voorschool Bascule/BSO Bascule  
Een uniek Kindcentrum waar we 

trots op zijn! 
 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
Bij deze berichten wij u over de opvang voor 
uw kind(eren). 
We mogen weer (gedeeltelijk) open! en 
verwelkomen uw kinderen weer met open 
armen. 
Zoals u allen gisteravond heeft kunnen horen 
zal de dagopvang 0-4 jarigen vanaf 8 februari 
weer geopend zijn. 
Dit betekent dat de voorschool en het 
kinderdagverblijf vanaf maandag 8 februari 
weer haar normale tijden hanteert. 
 
De BSO blijft zoals het nu lijkt gesloten tot 1 
maart. Dit betekent dat de BSO alleen 
geopend is voor noodopvang. De noodopvang 
kan nog steeds aangevraagd worden in de 
plusgroep. De noodopvang is mogelijk voor de 
vastgestelde contract uren. 
 
Via onderstaande link kunt u meer informatie 
vinden. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/c
oronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/ouders 
 

Zus&Zo 

0591-561891 
06-23335726  

bso@kdvzusenzo.nl  
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