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Oud papier halen groepen 1 en 2
Studiedag team, leerlingen zijn vrij!
Meesters- en juffendag
Spetterende avond voor de groepen 8
Laatste schooldag. Alle kinderen zijn om 12 uur vrij!

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print

In dit nummer o.a.:

Spreekuur

Meesters- en juffendag
Op woensdag 1 juli vieren we de
verjaardagen van alle juffen en
meesters. Echter zal het dit
jaar anders dan anders gaan!
Hier leest u er meer over.
Spetterende avond voor
de groepen 8
Kijkt u even verder dan
leest u op pagina twee hier
meer over.
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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

Nieuwe leerlingen
Er zijn geen nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen.
Er gaan nu 356 lln. naar o.b.s. De Bascule.

Nieuwsbrief verschijningsdag
Vanaf woensdag 10 juni zal het Bascule Nieuws in het vervolg op de woensdag
verschijnen in plaats van de vrijdag.
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Schoolreisgeld
We willen u laten weten dat we
de betaalde schoolreisgelden
voor de schoolreisjes van de
groepen 1 t/m 7 van het
afgelopen jaar laten staan voor
het volgend jaar. We hebben
de schoolreizen van dit lopende
schooljaar allemaal moeten
annuleren. Mocht u het
schoolreis onverhoopt nog niet
betaald hebben dan kunt u dit
het volgend schooljaar doen.

Meesters- en juffendag
Zoals we traditiegetrouw de meestersen juffendag vieren, kan helaas niet.
We zullen in alle groepen er aandacht
aan besteden en dat doen we door met
de groeps iets leuks te doen. Iedere
leerkracht geeft hier zijn of haar eigen
invulling aan.
Deze dag is op woensdag 1 juli 2020.
De leerlingen moeten deze dag hun
eigen eten en drinken meenemen.
Het is helaas niet mogelijk dat we
ouders in de school toelaten.
Ondanks alle beperkingen gaan we er
een leuke dag van maken!

Spetterende avond voor de groepen 8
Op woensdagavond 1 juli zou de musical
opgevoerd worden, maar u heeft
allemaal kunnen lezen dat dit niet
mocht doorgaan. We hebben iets
fantastisch bedacht en we zorgen voor
een geweldige en feestelijke avond.
De kinderen worden ’s avonds op school
verwacht en ontvangen hiervoor een
speciale uitnodiging!
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Op 24 juni 2020 heeft het team een
studiedag en dan zijn de kinderen
vrij. Noteert u deze nog even!

Woeste Willem
Obs De Bascule vindt het heel
belangrijk dat kinderen al vroeg in
aanraking komen met taal en
boeken.
In het kader van de taalstimulering
hebben we gisteren, dinsdag 16 juni,
het prentenboek “Woeste Willem”,
uitgedeeld aan de groepen 3 en 4.
We wensen de kinderen veel plezier
met het lezen en het voorgelezen
worden.
Het voorlezen is niet alleen goed
voor jonge kinderen maar ook
oudere kinderen genieten hier
ontzettend van.
Veel plezier met het boek!!
p.s. Dit boek hoeft niet meer terug
naar school. Het is een cadeautje
van school aan de kinderen.
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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.nl4
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Voorschool De Bascule
We zijn nog steeds druk bezig met het thema ‘oef
wat warm’.
We ontdekken wat er blijft drijven en wat er zinkt.
We stempelen bellen met verf, en lezen het boek
‘plons!’ We
‘verven’ buiten op
de tegels met
kwasten en water
en verkopen ijsjes
in onze huishoek.
Het is weer een
gezellige week!

Jarigen t/m 16 juni
19 juni

20 juni
21 juni

22 juni
23 juni

Amy Medendorp
1a
Moreino Luciano Peña 2b
Nard Boer
6b
Milan de Leeuw
8b
Lisa Zondag
4a
Vanessa Bril
3a
Lieke van der Meer
5a
Wesley Bril
5b
Liz Boer
8a
Sophie Feiertag
6a

Het is alweer de tweede week dat de scholen en
de BSO volledig open zijn. Wat hebben we het
deze week getroffen met het weer. Daarom spelen
we vooral veel buiten met z’n allen.
De groepen worden tijdens het buiten spelen nog
steeds opgesplitst. Bij de jongste kinderen is
vooral de zandbak erg populair.
De grote kinderen vermaken zich uitstekend op het
grote plein. Afgelopen week hebben we het spel
raven en ratten gedaan.
De kinderen mochten zelf ook een verhaal gaan
verzinnen.
Wat een plezier hadden we toch met z’n allen!
Groeten team Zus & Zo

.
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Schooljaar 2020-2021

Op dit moment zijn we druk bezig met de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar.
Vrijdag 26 juni zal dit worden bekend gemaakt.
Wat we u alvast kunnen vertellen is dat we de volgende groepen hebben:
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a
Groep 4/5
Groep 5a
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8a
Zoals u ziet hebben we ervoor gekozen om bij de kleuters combinatiegroepen te maken. Dit hebben we in het
verleden ook gedaan en hebben we goede ervaringen mee.

Oud papier
De volgende keer dat er oud papier gehaald gaat worden is op zaterdag 20 juni.
De ouders/verzorgers van groep 1 en 2 zijn dan aan de beurt om te komen helpen.
Houdt u deze datum alvast vrij?
Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers
die bij Hubo staan.
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PROJECT ‘DE KUNSTWEKEN’

Bezoek onze Kunstweken Schoolgalerie
obs De Bascule Museum 24/7 geopend!

De Kunstweken bijna afgelopen
Binnenkort eindigt ons Kunstweken-project (zie Museumfolder voor de einddatum). Dan sluiten alle musea
automatisch en kunnen er ook geen kunstproductjes met kindertekeningen meer worden besteld. Mocht u
de creatie van uw kind nog willen (laten) bewonderen of er een leuk souvenir van willen kopen, wacht dan
niet te lang.
Zoals u wellicht al weet zijn alle aankopen geheel vrijblijvend, maar met uw bestelling stelt u de organisatie
in staat dit project kostenloos aan scholen aan te bieden. Bovendien gaat een deel van de opbrengst van
de museumshops direct naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Heeft u al iets besteld? Ongeveer 2 weken na sluiting van de musea krijgen de kinderen alle gekochte
spulletjes in een tasje mee naar huis. Leerlingen die hun museum geopend hebben ontvangen dan ook de
welverdiende wenskaart met hun eigen naam en tekening erop.

Kort nieuws

Verkeersexamen
Afgelopen dinsdag hadden de leerlingen van
de groepen 7 & 8 het theoretisch verkeersexamen.
ALLE kinderen zijn geslaagd!
Top gedaan allemaal!

Aanmelden
Is uw kind 3 jaar dan is het een
goed moment om uw kind aan te
melden bij de Basisschool.
Op deze wijze is het bekend
hoeveel kinderen we mogen
verwachten en kunnen we hiermee
rekening houden bij de indeling van
de groepen.
U kunt het inschrijfformulier
downloaden van de website, maar
ook telefonisch een afspraak
maken bij de locatiedirecteur:
0591-552042 of via
locatieleider@obs-bascule.nl

Verkeerslabel
Afgelopen maandag was de vier-jaarlijkse keuring van het
Verkeerslabel. Normaal komen er dan mensen van veilig
Verkeer Nederland maar dit jaar ging de herkeuring online.
Maar we kunnen u vertellen dat we het label weer hebben
behouden. We scoorden maar liefst 38 van de 40 punten.

Basculenieuws
Onze wekelijkse nieuwsbrief is ook
op de website altijd te lezen.
Mocht u de nieuwsbrief niet via de
mail ontvangen kunt u dus altijd
een kijkje nemen op www.obsbascule.nl Zo blijft u op de hoogte.

Gefeliciteerd!!!!!
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BSO DUIMELOT-KONN
We spelen heerlijk buiten. Verstoppertje, voetballen, in de zandbak, op de wipwap, op het duikelrek, van de
glijbaan en natuurlijk gezellig met elkaar.
Binnen spelen we ook en dan zijn we vooral aan het knutselen en kleuren.
We vermaken ons prima.
Binnenkort is het zomervakantie en we hebben weer een leuke activiteitenplanning gemaakt. Allerlei
verschillende activiteiten dus genoeg te doen.
Opgeven voor de zomervakantie kan nog tot 22 juni 12.00 uur.
Fijn weekend!

Team BSO Duimelot
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