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Schoolreisgelden en ouderbijdrage 

De schoolreizen van de groepen  

1 t/m 7 staan voor mei en juni 

2020 gepland. Indien u nog niet 

heeft betaald, zou u dit dan zo 

spoedig mogelijk willen doen? Op 

pagina 5 staan de vastgestelde 

bedragen.  

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van o.b.s. De Bascule 
 

 

Belangrijke data 
21 maart Oud papier halen groepen 3 en 4 

25 maart Kom in de klas! Neem een kijkje in de klas en 

de school van uw kind(eren) gaat niet door! 

31 maart MR-vergadering 

1 april Fietsenkeuring groep 7 en 8 

6 t/m 9 april Entreetoets groepen 7 

6 april OR-vergadering 

9 april Paasbrunch 

10 april Goede Vrijdag 

13 april Tweede Paasdag 

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print 

 

 

Spreekuur 
Iedere maandagochtend van 8.30 tot 9.30 uur houdt de Locatieleider 

spreekuur. U kunt dan met uw vragen, opmerkingen, verlofaanvragen etc. 

terecht op school. 

 

 

Nieuwe leerlingen 
Stan Boer is deze week bij ons op school gekomen in groep 1b.  

Wij wensen Stan een hele fijne tijd toe bij ons op school. 

 Er gaan nu 351 lln. naar o.b.s. De Bascule. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 maart 2020 

Jaargang 17 nummer 24 

In dit nummer o.a.: 
 

 EU FRUIT – IK EET HET BETER  

In het kader van ‘de Gezonde School’ 

hebben we ingeschreven op het EU-

Schoolfruitprogramma. Dat houdt in 

dat we van 12 november 2019 t/m 19 

april 2020 (voor een periode van 20 

weken) iedere week drie keer per week 

vers fruit en/of groente aangeboden 

krijgen. 

http://www.obs-bascule.nl/
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Kom in de klas gaat niet door! 

Op woensdag 25 maart was u 

van harte welkom om een kijkje 

te komen nemen in de groepen. 

In verband met de 

ontwikkelingen van het 

Coronavirus hebben wij 

besloten dit niet door te laten 

gaan. Wij hopen op uw begrip! 

 

 

Spreekuur GGD  

Het spreekuur van de GGD op 

maandag 16 maart gaat niet 

door. Mensen die een afspraak 

hebben ontvangen een nieuwe 

afspraak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU FRUIT – IK EET HET BETER  

In het kader van ‘de Gezonde School’ 

hebben we ingeschreven op het EU-

Schoolfruitprogramma. Dat houdt in 

dat we van 12 november 2019 t/m 19 

april 2020 (voor een periode van 20 

weken) iedere week drie keer per week 

vers fruit en/of groente aangeboden 

krijgen. We zullen dit tijdens de 

ochtendpauze aan alle leerlingen 

aanbieden op de dinsdag, woensdag en 

donderdag. We verwachten ook dat de 

kinderen de overige twee dagen iets 

gezonds voor de ochtendpauze van thuis 

meenemen. Met EU-fruit leren kinderen 

spelenderwijs om verschillende soorten 

groenten en fruit te eten. Dat is niet 

alleen gezond, maar ook leuk! 

 

Fruitlevering  

Volgende week ontvangen wij 

onderstaande fruit/groente op school.  

Dit wordt op de dinsdag, woensdag en 

donderdag uitgedeeld tijdens het 10-

uurtje: 

 

1. Watermeloen 

2. Grapefruit* 

3. Valencia Navelsinaasappel 

 

 

  

 

*Grapefruit bevat het stofje 

naringine. Dit kan de werking van 

medicijnen beïnvloeden. Raadpleeg bij 

twijfel een huisarts of apotheek. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Voorschool De Bascule 
Deze week gaan we met de trein! In de groep maken 

we van stoelen een trein! Een van de kinderen is 

conducteur. Hoe gaat dat eigenlijk? Er moet een 

kaartje gekocht worden en je moet op het goede 

station in- en uitstappen. De conducteur komt de 

kaartjes knippen, dat is leuk!   

We maken een zelfportret en 

plakken deze in een zelfgeverfd 

huisje. Natuurlijk spelen we ook 

heerlijk binnen en buiten. 

 

BSO Zus & Zo 

Na het drinkmoment gaan we lekker even met de 

kinderen naar buiten. De kinderen kunnen dan 

rennen, klimmen, voetballen, tikkertje doen of 

speelgoed pakken uit de gele container. Na het 

buiten spelen kunnen de kinderen spelen in het 

speellokaal of knutselen in het BSO-lokaal. In het 

speellokaal wordt er gespeeld met de blokken, lego, 

PlayMais of voetbaltafel. In het 

BSO-lokaal kunnen de kinderen 

knutselen of verven. De kinderen 

kunnen ervoor kiezen om zelf iets te 

gaan verven of knutselen, of ze 

kiezen een voorbeeld uit de map. 

Deze week hebben een aantal 

kinderen ervoor gekozen om iets te 

gaan verven rondom het thema lente.  

Groeten team Zus & Zo 

 
 

Palmpasen 
Het is bijna weer Palmpasen , daarom willen we bij 

de molen Nooitgedacht in Veenoord ook dit jaar 

weer een Palmpasenstok versieren en een vrolijke 

optocht over het dorp maken. Voorgaande jaren 

bezochten we de ouderen,  dit jaar is die activiteit 

wellicht niet uitvoerbaar. Wel kunnen de kinderen 

Zaterdag 4 april onder begeleiding van 1 ouder ( dit 

ivm weinig ruimte in de molen) weer aan de knutsel. 

Wie mee wil doen kan zich opgeven via Mail: 

aanmelden@demolennooitgedacht.nl 

of Mobiel 06-29053468. Zaterdag 4 april. Aanvang: 

13.00 uur. Kosten 2 euro per kind (ter plaatse 

betalen).  

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 19 maart 
 

13 maart Keanu Kaiser  8b 

17 maart Sara Nijmeijer 2b 

18 maart Marlon Radics 8b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
mailto:aanmelden@demolennooitgedacht.nl
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Oud papier 

De volgende keer dat er oud papier gehaald gaat worden is op zaterdag 21 maart.  

De ouders/verzorgers van groep 3 en 4 zijn dan aan de beurt om te komen helpen. Houdt u deze datum alvast 

vrij? Het zou heel fijn zijn als u komt. De opbrengsten van het oud papier komen ten goede aan uw kind(eren). 

Veel extra activiteiten kunnen hiervan betaald worden. Wij verwachten u dan ook allen! U kunt zich aanmelden 

via de mail: oudpapierobsdebascule@gmail.com of bij  

Alma Brinkman (Coördinator oud papier OR)  

Haar telefoonnummer is: 06-55818427 

 

Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers 

die bij Hubo staan.  

 

 

 

 

 

Luizencontrole 

Afgelopen week is er een luizenhercontrole geweest in vijf groepen. In vier groepen zijn helaas nog 

neten aangetroffen. De ouders/verzorgers van deze vier groepen zijn via de mail op de hoogte 

gebracht. In week 13 worden deze groepen opnieuw gecontroleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

OBS De Bascule heeft een eigen Facebookpagina. Hierop vindt men 

nieuwsberichten maar ook foto’s. Via onderstaande link kan iedereen deze 

pagina bekijken. Ook als u zelf geen Facebook gebruikt. Je hoeft dus geen 

eigen Facebookaccount te hebben om de foto’s enz. te kunnen bekijken. 

http://nl-nl.facebook.com/pages/DeBascule/595160937166818 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort nieuws 
 

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, 

ophalen bij de locatiedirecteur 

maar ook een afspraak maken voor 

een intake bij de locatiedirecteur.  

 

Spreekuur 

Iedere maandagochtend van 8.30 

tot 9.30 uur houdt de 

Locatieleider spreekuur. U kunt 

dan met uw vragen, opmerkingen, 

verlofaanvragen etc. bij haar 

terecht.  

 

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.obs- 
bascule.nl Zo blijft u op de hoogte. 
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http://nl-nl.facebook.com/pages/DeBascule/595160937166818
http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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Schoolreisgelden 
De schoolreizen van de groepen 1 t/m 7 staan voor mei en juni 2020 gepland.  

Bij deze laten wij u de vastgestelde schoolreisgelden nogmaals weten. Indien u nog niet heeft betaald, zou u dit 

dan zo spoedig mogelijk willen doen op onderstaand bankrekeningnummer t.n.v. de ouderraad? Wij zien de 

betaling graag voor 1 april tegemoet! 

 

De bedragen voor de schoolreisgelden 2019/2020:  

Groep 1/2   € 25,= 

Groep 3/4 € 25,= 

Groep 5/6 € 28,50 

Groep 7 € 47,50 

 

De bedragen voor de schoolreisgelden 2020/2021: 

Groep 8:  € 85,= 

 

Het schoolreisgeld kan worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de ouderraad 

NL60RBRB0851273572 o.v.v. naam en groep van uw kind. 

  

 

Indien u de schoolreisgelden niet kunt betalen kunt u misschien een beroep doen op Stichting Leergeld of 

het Participatiefonds van de gemeente Emmen. Ook is het mogelijk een betalingsregeling te treffen, dit kan 

via de Locatieleider Jacqueline Grupstra of de penningmeester van de OR Alma Brinkman or@obs-bascule.nl De 

penningmeester heeft een geheimhoudingsplicht. 

 

Uitslag van de enquête  
Een aantal weken geleden hebben wij (OR) een enquête de deur uit gedaan met vragen die betrekking hebben 

met, en over de ouderraad (OR). Wij hebben u daarin beloofd om in het BN hierop terug te komen. Dus bij deze. 

Als eerste willen graag vertellen wie we zijn, omdat er uit de enquête onder meer kwam dat niet iedereen weet   

wie er in de OR zitten. 

 

Voorzitter  Ik ben Wilbert van Leeuwen, 43 jaar, vader van 3 jongens Kjell(2e VO),  

Vice penningmeester Jorn (groep 8) en Dax (bijna 4 jaar). Ik heb een eigen klussenbedrijf en zit 

   sinds  oktober 2014 in de ouderraad. 

 

Secretaris  Ik ben Jeroen van Essen, 33 jaar, vader van 2 jongens Stan (groep2) en  

Jelle (voorschool). Ik ben als uitvoerder werkzaam bij Fudura en zit sinds  

   November 2018 in de ouderraad. 

 

Penningmeester Ik ben Alma Brinkman, 37 jaar, moeder van een dochter Naomi (1e VO)  

Vice- voorzitter en een zoon Duncan (groep 6). Ik ben conciërge op onze school en ben  

Oud papier   werkzaam in een Tuincentrum. Ik zit sinds oktober 2014 in de ouderraad. 

 

Vice- secretaris Ik ben Claudia de Vries, 35 jaar ben moeder van 2 jongens Robin (groep3/4) 

   En Sem (groep2). Heb mijn eigen pedicure praktijk en zit sinds  

   November 2018 in de ouderraad. 

 

Luizen   Ik ben Elles Slaghuis, 41 jaar en ben moeder van een dochter Lotte (1e VO) en 

   Een zoon Koen (groep7). Ben interieur verzorgster van beroep en zit sinds 

   Dec 2013 in de ouderraad. 

 

mailto:or@obs-bascule.nl
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Bestuurslid  Ik ben Laura sterken, 40 jaar en ben moeder van een zoon Tom (groep 4) en 

   Een dochter Lieke (groep 3). Ik ben pedagogisch medewerker op een  

   Kinderdagverblijf en zit sinds nov 2017 in de ouderraad. 

 

Bestuurslid  Ik ben Paulien Feijen, 42 jaar en ben moeder van dochter Sophie (groep2). 

   Ben onderwijzeres in het basisonderwijs en zit sinds november 2018 in de 

   Ouderraad. 

 

Hoe kan je de OR bereiken??? 

Je mag ons altijd persoonlijk aanspreken, maar je kunt ons ook altijd mailen via or@obs-bascule.nl . Deze mail 

word gelezen door de secretaris en de penningmeester, goed om te weten is dat de gehele OR een zwijgplicht 

heeft. Ook hebben wij onze eigen rode brievenbus in de hal bij de conciërge. Ideeën of vragen zijn ook daarin 

altijd welkom. 

Wat zijn de taken van de OR?? 

De OR int en beheert de ouderbijdrage.  

Beheert de schoolreisgelden, het innen en organiseren van deze reisjes doet school zelf.  

Het innen en beheren van de gelden van fluoride. 

Het innen en beheren van de gelden van oud papier en het verzorgen van het papier halen. 

Het organiseren van sinterklaas, deels kerstfeest, nieuwjaarsborrel, paasbrunch en laatste schoolweek. 

Hoe voert de OR hun taken uit? 

Iedereen die weet wat we doen geeft aan dat dit voldoende en goed is, wel was er een opmerking geplaatst dat 

er gelden gaan naar de leerkrachten i.p.v. naar de leerlingen(te zien op het financieel overzicht), deze opmerking 

kunnen wij niet helemaal plaatsen en we  zouden hierover dan ook graag horen wat hiermee bedoeld word. 

Wat vind u van de hoogte van het bedrag van de ouderbijdrage? 

In de algemene ouderbijdrage brief staat hoe we de kosten verdelen, vaak is dit bedrag kostendekkend, maar is 

dit niet het geval word de rest betaald uit het oud papier potje. De meeste van jullie vinden het een normaal 

bedrag, maar er waren een aantal van u die aangaven  dat het aan de hoge kant is. Zoals u ook kunt lezen in de 

algemene brief zijn er ten alle tijden betalingsafspraken te maken of regelingen te treffen, wij, of de locatie 

leider kunnen U hierover verder informeren.  Het woord “vrijwillig” voor ouderbijdrage betekent dat u vrijwillig 

bepaald, door te betalen of niet, of u kind we of niet meedoet aan de activiteiten. 

Hoe vindt u dat u geïnformeerd word over de besteding van de ouderbijdrage? 

Er was 1 enquête bij die aangaf het onvoldoende te vinden, helaas zonder onderbouwing. De rest van de enquêtes 

stond goed of voldoende. 

Wat vind u van de georganiseerde activiteiten zoals? 

Sint:  Iedereen was tevreden of neutraal. Wel werd er aangegeven dat het te lang duurde  

voor de kinderen. Dit komt omdat de Sint aangeeft voldoende tijd te willen hebben om de meeste 

kindjes een handje te geven. Wij zullen gaan evalueren om de tijd dat de kinderen staan te 

wachten zo kort mogelijk te maken. 

Kerst:  2 ontevreden, de rest van u was tevreden of neutraal. Opmerking dat er te veel eten over is. 

Dit is iets waar wij niet zo veel aan kunnen doen, de ouders verzorgers verzorgen de maaltijden 

voor de kinderen, misschien is het iets om bijvoorbeeld, via een groepsapp, onderling afspraken 

te maken wat er in de klas gemaakt word. Ook werd er aangegeven dat er helaas niet bijzonders 

bij groep 8 gedaan is afgelopen jaar, deze keus ligt bij de school en de  leerkrachten. De 

ouderraad ondersteunt met de kerstviering met onder meer de kerststal, versiering van het 

plein en randzaken. 

Nw jaarsborrel:Iedereen was tevreden en neutraal. Leuk dat een ouderwetse traditie in ere word gehouden. 
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Pasen:  1 ontevreden enquête, de rest tevreden of neutraal. 

De opmerking kwam dat we hier op kunnen besparen, bijvoorbeeld geen kinderboerderij   meer, 

Wij vinden dit juist heel sfeervol en bijna alle kinderen vinden dit geweldig. We hebben hier de 

afgelopen jaren al €1000,- op bespaard om een andere boerderij te laten komen. Ook eten is 

moeilijk inschatten wat we nodig hebben, het ene jaar word er meer gegeten dan het andere 

jaar. Brood wordt gesponsord door een plaatselijke bakkerij. We hebben wel besloten de  

gefrituurde snacks niet meer te doen i.v.m. dat we een gezonde school zijn.  

Oud papier: Iedereen is hier tevreden of neutraal over. Ook wij zijn erg tevreden hoe het de Laatste jaren 

gaat met het oud papier, wel jammer dat de prijzen zo gedaald zijn. Wel willen wij als ouderraad 

blijven benadrukken dat de hulp van vrijwilligers erg belangrijk blijft ondanks dat we een aantal 

vaste ouders hebben die ons iedere maand weer opnieuw helpen en waar we erg trots op zijn. 

Wordt u voldoende geïnformeerd over de activiteiten en resultaten van de ouderraad? 

De meesten van jullie zeggen ja, toch zijn er nog een aantal die zeggen nee. Wij gaan ons uiterste best doen om 

u nog meer en beter te informeren over wat we doen en hoe we het doen. 

Opmerkingen/suggesties/ideeën. 

Meer vrijwilligers te laten helpen: Soms kunnen wij ook niet van te voren in schatten hoeveel mensen er nodig 

zijn en blijkt achteraf dat het heel veel werk was. 

Algemene ledenvergadering waar is deze? In het BN van 5-3 heeft u kunnen lezen dat deze 18-3 plaats vind. U 

bent van harte welkom, wel vragen we u van te voren even aan te melden via or@obs-bascule.nl. 

Pannenkoekendag: We hebben dit al eens aan school door gegeven. Wij weten niet of dit in de planning past, dit 

is aan de school. 

Opendagen/doe dagen VO: Dit is een taak van school zelf, we hebben de opmerking hierover door gegeven aan 

school. 

Actie/markt/fair om extra geld te genereren: We hebben dit al met school besproken en samen zijn we druk er 

over aan het nadenken hoe we verbeter kunnen gaan doen. 

Houten speeltoestel m.b.t. vieze kleren hebben we met school besproken. 

Ouderbijdrage/schoolreisgeld via ideal/ acceptgiro of machtiging. Hier hebben we het over gehad, de 

machtiging is al eens besproken met de bank, het schijnt dat we hierdoor ook nog een hoop werk hebben, 

aangezien een machtiging weer terug gevraagd kan worden hierdoor zouden we alsnog een hele administratie bij 

moeten houden .Een ideal link sturen is voor ons ook lastig aangezien uw emailadres, in het kader van AVG,  niet 

bij ons bekend is.  Wij gaan er nog eens over nadenken hoe we dit toch op de een of andere manier toch 

makkelijker te maken voor ouders. 

 

Bedankt voor het invullen van de enquête, en we gaan zeer zeker met de verbeterpunten aan de slag. 

 

Met vriendelijke groet, 

De Ouderraad. 
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Fietsenkeuring 

Op woensdag 1 april vindt er een fietsenkeuring plaats voor de groepen 7 en 8 in het 

kader van het Praktische verkeersexamen op 19 mei aanstaande. De fiets van uw kind 

wordt dan gecheckt op een aantal punten. Het is dus fijn als uw zoon/dochter die 

woensdag op de fiets naar school komt. Eventuele aandachtspunten krijgt uw kind voor u 

als tip mee naar huis.  

Veiligheid staat natuurlijk voorop! 
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Hulp gevraagd pleindienst 

Om tussen de middag de opvang van de leerlingen goed te regelen zijn we u, ouders 

en verzorgers van de leerlingen, nodig.  

Wij zijn op zoek naar hulp en naar “inval” hulpouders die bij ziekte enz. een 

helpende hand kunnen bieden. 

 

De subsidie die wij hiervoor via de Gemeente ontvangen is bestemd voor een 

vrijwilligersvergoeding die we ouders of verzorgers geven als ze tijdens de pauze 

toezicht houden op het plein. 

 

De leerlingen eten met de eigen leerkracht in de klas. Daarna gaan de leerlingen een half 

uur naar buiten. De pauzes houden we op twee verschillende momenten achter elkaar. 

Het is de bedoeling dat u, wanneer u toezicht houdt op de leerlingen, dit twee keer een 

half uur doet. In totaal is dit een uur. Voor dit uur krijgt u een bedrag van €4,50.  

Tijdens dit toezicht is er ook altijd een leerkracht aanwezig als eindverantwoordelijke 

en als aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger.  

Hierbij doen we dan ook een oproep aan alle ouders/ verzorgers, opa's en oma's en 

anderen om zich aan te melden om te komen helpen bij het toezicht houden tussen de 

middag.  

Wellicht kunt u een dag of meerdere dagen komen helpen. 

U kunt zich opgeven door onderstaand briefje in te leveren bij de leerkracht van uw 

kind(eren). U mag ook bellen met school telefoonnummer: 0591-552042 en vragen naar 

Jacqueline Grupstra.  Haar mailadres is locatieleider@obs-bascule.nl 

Mocht u nog vragen hebben dan horen we dit graag van u.  

 

 

 

Naam leerling(en): 

Groep: 

 

Naam ouder/verzorger: 

Telefoonnummer:  

 

Welke dagen kunt u helpen: 

Maandag / Dinsdag / Donderdag / Vrijdag 

 
 

mailto:locatieleider@obs-bascule.nl

