Het Bascule Nieuws 10-09-2021
Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print.
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en 14 sept Informatie avonden
sept oud papier halen (groepen 7 en 8)
sept OR
sept kamp groepen 8
sept spelletjesochtend groepen 1-2
sept Bascule Nieuws 3 schooljaar 2021-2022
sept gezondheidsdag groepen 6,7 en 8
sept Halt groep 8

Spreekuur
Op dit moment is er geen wekelijks spreekuur op school.
Indien u vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met de Locatiedirecteur: 0591-552042 of
via de mail: j.grupstra@oo-emmen.nl
Afscheid Locatiedirecteur
Beste ouders/verzorgers,
Na ruim 20 jaar gewerkt te hebben in Nieuw-Amsterdam/Veenoord is het tijd voor verandering.
Ik start met ingang van 23 september als directeur van de fusieschool in Klazienaveen. Dat betekent
dat woensdag 22 september mijn laatste werkdag zal zijn op De Bascule. Ik zal deze dag dan ook
afscheid nemen van collega’s en alle kinderen.
Met ontzettend veel plezier kijk ik terug op de jaren waarin ik verschillende functies heb bekleed.
Als leerkracht, als Intern begeleider, als adjunct-directeur en tenslotte als Locatiedirecteur.
In totaal heb ik ruim 1000 leerlingen uit mogen zwaaien naar het Voortgezet Onderwijs. Van sommige
kinderen zijn er nu zelfs alweer kinderen op school.
Voor u als ouders is het vervolgens belangrijk om te weten dat het bestuur, samen met de
bovenschools directeur, met de MR en het team in overleg gaat over mijn opvolging. De bovenschools
directeur zal u daarover op de hoogte brengen en houden.
Ik wil u allen dan ook hartelijk danken voor de prettige samenwerking en de vaak mooie gesprekken.
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Grupstra
Informatieavonden op 13 en 14 september
Op maandag 13 en dinsdag 14 september zijn de informatieavonden. Op maandag de groepen 1-2, 4,
6 en 8. En op dinsdag de groepen 3, 5 en 7. Per avond zijn er twee rondes.
Ronde 1 start om 19.00 uur en duurt tot 19.30 uur.
Dan is er 15 minuten wisseltijd en tijd om extra te ventileren.
Ronde 2 start om 19.45 tot 20.15 uur.
U heeft een ronde indeling van de leerkracht van uw kind ontvangen. Mocht het niet lukken dan kunt
u onderling uiteraard ruilen. Graag ook doorgeven bij de leerkracht. U komt alleen en bij gescheiden
ouders geeft u de informatie aan elkaar door.

Mocht u niet kunnen komen dan zal de leerkracht u de informatie via SchouderCom mailen. Wilt u laten
weten of u afwezig bent? Dan kunnen we hier rekening mee houden.
Schoolkamp groepen 8
We mogen weer op kamp!!! Het kamp voor de groepen 8 staat gepland op woensdag 22 september
tot en met vrijdag 24 september aanstaande.
Dat is dus al heeeeeel snel!!
Alvast bedankt.
Heeft u de betaling nog niet gedaan dan kunt u dit gelukkig nog in orde maken.
We willen heel graag dat alle kinderen gezellig mee gaan. Mocht het een probleem zijn
dan kunt u altijd even contact opnemen met Jacqueline Grupstra j.grupstra@ooemmen.nl
Bedankt!

NK Stoepranden
Volgende week zijn de voorrondes voor het WK Stoepranden.
Deze worden gehouden in Erica. U kunt uw kind(eren) opgeven via de website van de Brede School.
LOI Kidzz
De leerlingen hebben deze week een opgave formulier meegekregen voor de LOI typcursus. U mag de
opgavestrookjes inleveren bij de leerkracht. Uiterlijk 5 oktober inleveren.
Fluoridespoelen
We zoeken nog ouders/verzorgers die kunnen helpen bij het fluoride spoelen. Dit is op de
dinsdagochtend. Als u wilt helpen dan kunt u zich opgeven bij Alma Brinkman telefoonnummer;
0655818427
Pauzehap
We zien helaas dat niet alle kinderen voor de pauze iets gezonds meenemen.
Er komen deze week regelmatig koeken en dergelijke tevoorschijn uit de tassen!
We hebben hier duidelijke afspraken over en verzoeken u dan ook dringend om uw kind(eren) een
gezonde boterham of fruit mee te geven voor in de pauze, zodat we met recht het predicaat ‘Gezonde
school’ mogen dragen! Alvast bedankt voor uw medewerking.
Gymlessen, andere activiteiten en verjaardagen
De kinderen mogen gewoon weer gymmen in de sportzaal. Bij alle andere
activiteiten buiten het schoolgebouw houden we ons aan de geldende
richtlijnen.
De kinderen mogen gewoon weer hun verjaardag vieren in de klas. Denkt
u eraan dat de traktaties voorverpakt zijn? Dank u wel.
Waterdrinkdag
Vanaf de start van het schooljaar zijn we weer begonnen met de waterdrink dag op de woensdagen.
Vanaf 29 september (laatste woensdag van de maand) voegen we hier fruit aan toe voor een
smaakje.

Schoolfruit
We hebben ons ook weer aangemeld voor Schoolfruit. We hopen dat we vanaf week 46 weer drie
porties fruit per kind mogen ontvangen.
Zodra we meer weten hoort u dat van ons.
Juf Narda
Het afgelopen schooljaar namen we afscheid van juf Narda.
We hebben gehoord dat ze toch een paar uurtjes bij ons mag komen werken.
Daar zijn wij erg blij mee.
Juf Narda; van harte welkom!!!
Verkeer
We hebben de afgelopen week aandacht besteed aan de regels rondom de school en in de
fietsenstalling. Als u de oprit opkomt bij de school dan moet u afstappen van fiets/scooter of dergelijk.
Het is een alleen lopen zone.
Het oversteken gebeurt ook op één punt. Daar waar de twee verkeersbrigadiers staan.
Kinderen en hun ouders/verzorgers wachten op het teken van de verkeersbrigadier alvorens over te
steken.
Daarnaast nog een keer de oproep om alleen te parkeren in de parkeervakken. Dat kan betekenen dat
u iets verder moet lopen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Hulp (plein afbeeldingen schoonspuiten)
Is er een ouder/verzorger die misschien een keer , met een hogedrukreiniger, de
schoolpleinafbeeldingen schoon wil spuiten?
We horen het graag. Wilt u zich aanmelden bij Alma.
Decoratiegroep
De deco groep is ook weer begonnen. De gang beneden is prachtig versierd en gedecoreerd.
Dank jullie wel.
Kunstproject: “KANDINSKY - KLEUR & KLANK”
Kandinsky was een Russische schilder die een ontwikkeling doormaakte van figuratief naar abstract
schilderen. Naast het schilderen was hij ook een groot muziekliefhebber. Hij legde de link tussen
muziek, vormen, kleuren en verhalen. Dit educatief kunstproject wordt aangeboden in een kleurrijke
kunst-kast! De leerlingen van de drie basisscholen (De Bascule, De Bron en De Zwaluw) zullen tijdens
de kunstroute “De Verbinding” laten zien hoe zij zich hebben laten inspireren door deze kunstenaar
Kandinsky.
Waarom is dit project leerzaam en leuk voor kinderen?
 ze gaan tekenen en schilderen op muziek
 ze gaan kijken naar kunst en kunnen ze leren van andere kunstenaars
 ze maken eigen composities met vormen (loose parts) en gaan dit digitaal verwerken
 ze maken kennis met en luisteren naar verschillende muziekstijlen. Er wordt een muzikant
uitgenodigd in de klas.
 ze gaan zelf muziek maken met de meegeleverde instrumenten uit de kast en kunnen ook zelf
instrumenten gaan maken.
 en er wordt veel samengewerkt met medeleerlingen.
Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben veel verbeeldingskracht en
zijn van nature nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen.
Ze leren tijdens deze lessen dat alles mogelijk is in de kunst
en dat iedereen een andere beleving heeft,
want ieder mens is immers anders.

Atelier Marion Mencke
teken- & schilderkunst
info@marionmencke.nl
06-22539607
www.marionmencke.nl
Op 2 oktober is de Kunst- en cultuurroute en dan laten we
in de school zien wat we allemaal gemaakt hebben.
Komt u ook kijken????
ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele
telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de
verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 25 en 26
oktober naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en geven
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een
rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een
aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
Voor groep 1 en 2:
Toet toet: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig
oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.
Voor groep 3 en 4:
Blik en klik: Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een
fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les.
Voor groep 5 en 6:
Hallo auto: In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de
invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
Voor groep 7 en 8:
Trapvaardig: Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter
voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.
Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het
filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise We gaan er samen met de kinderen een
onvergetelijke dag van maken!!
Bibliotheek
Wat is er komende tijd te doen in de
bibliotheken in Emmen, Klazienaveen,
Emmer-Compascuum en Nieuw-Amsterdam?it
en meer in OKT/NOV
Dans je prentenboek
Nieuw-Amsterdam | 13.30 uur | € 1,00
Dansen met een prentenboek. Voor peuters van 2,5 tot 4 jaar.
Kindercollege Taxidermie
Klazienaveen | 14.00 uur | gratis deelname
Weet jij al wat je later wil worden?
Emmen | 14.00 uur | € 1,00

Lasergamen tussen de boekenkasten!
Emmen | 19.30 uur | € 5,00
Lasergamen tussen de boekenkasten!
Klazienaveen| 18.00 uur & 19.30 uur | € 5,00
Week van de opvoeding
In de week van 4 oktober is het de Week van de Opvoeding. Vorig jaar was het thema ‘staan en
opvallen’, dit jaar is het thema ‘vertel eens..’. Vorig jaar was het plan om vanuit welzijnsorganisatie
Sedna iedere ouder met een leerling in groep 3 of 4, een flyer aan te bieden. Helaas was dit niet
mogelijk door de coronaperikelen. Graag zouden we dat dit jaar alsnog doen. Dit betekent dat elke
ouder met kinderen in groep 3 of 4, een flyer mee naar huis krijgt.
Ieder kind is uniek en er zijn meerdere manieren van opvoeden. Dat maakt opvoeden niet altijd even
eenvoudig. Het is goed om jezelf als ouder niet te vergeten, want jij bent belangrijk! Neem jij tijd
voor jezelf om te ontspannen? Deel jij je verhaal, vraag jij om hulp? We willen met deze folder jullie
als ouder in jullie kracht zetten. Als het goed gaat met jou, gaat het ook vaak goed met jouw kind!
Heb je na het lezen van de folder vragen? Neem dan contact op met de schoolmaatschappelijk werker
bij uw kind op school. De schoolmaatschappelijk werker die verbonden is aan jullie school is: Judith
Hegge-de Boer je kunt haar bereiken op 06-30585936 of j.hegge@sednaemmen.nl
Via Facebook (Sedna Emmen) zijn er ook filmpjes beschikbaar. Op die manier kan je naast het lezen
van de folder ook luisteren!
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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.nl

Voorschool Bascule
We zijn nog steeds druk bezig met het thema ‘ik en mijn familie’. In de kring lezen we over Ole die
zijn popje kwijt is. Hij ligt onder de kast en Ole kan er niet bij want hij is nog maar een baby.
Uiteindelijk leert hij van zijn zus hoe hij moet kruipen en kan hij het popje zelf pakken.
Ook Puk is zijn popje kwijt. De kinderen helpen Puk met zoeken, hij ligt boven op de kast!
Daarna bedenken ze oplossingen hoe Puk bij zijn popje kan.
Ook ruiken we een vies luchtje in de groep! Bah, de baby heeft gepoept! Samen doen we de
baby in bad en wassen hem. Wat heb je daar allemaal voor nodig? Vervolgens kleden we de
baby weer aan.

We kleuren de familie van Puk en plakken deze in een huisje. Ook plakken we een gezin van klein
naar groot (baby, zus/broer, papa, mama).
Deze week zijn we op de schoolfoto geweest, wat zagen alle kinderen er mooi uit!

BSO Zus & Zo
We willen jullie nog even mee terug nemen naar de zomervakantie. Te leuk
om niet met jullie te delen.
De eerste week van de vakantie waren we met de BSO bij boer Brinks. Deze
week stond dan ook in het teken van het beroep: de boer. We hebben
uitstapjes met de huifkar gemaakt en goed meegeholpen op de boerderij.
Elke dag moesten de koeien gemolken worden en van de verse melk hebben
we pannenkoeken gebakken. Ook gaven we de kleine kalfjes de fles en
speelden we heerlijk met de skelters en in de zandbak.
Elke week hebben we een ander beroep behandeld. De dierenarts, de kok en
beroepen uit de natuur. We bezochten een molenaar bij zijn molen en een
imker die ons vertelden over hun werk. We hebben de vakantie afgesloten
met de hulpverleners en we kregen een echte politieagent en een
ambulance op bezoek!
Het was een geweldige zomervakantie!

Computertypen, Word en Presentaties maken als een basis voor de toekomst!
In september 2021 willen wij bij voldoende deelname starten met deze cursus. De cursus is bedoeld voor
leerlingen uit de groepen 6, 7 & 8. Wanneer je deze volgt en met succes afsluit krijg je een diploma.
De cursus bestaat uit 15 lessen (incl. examen) van 90 minuten. Hierin komt van alles aan bod; Je leert o.a. blind
typen, hoe de computer werkt, mooie opmaak van teksten, tabellen en presentaties maken.
Een echte investering voor de toekomst en tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan persoonlijke
begeleiding!

Inschrijven kan via onze website; www.deopleidingscentrale.nl

Kosten:
Cursusgeld € 225,- (betaling in 1 keer)
Betaling in 4 termijnen van € 60,Examengeld € 35,Lesmateriaal € 30,10% korting op het cursusgeld bij gelijktijdige
deelname van twee of meer kinderen uit één gezin

