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Krentenbaard 

Er zijn kinderen met 

krentenbaard. 

Op pagina 5 kunt u hierover 

informatie lezen afkomstig van 

de GGD. 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van o.b.s. De Bascule 
 

 

Belangrijke data 

 
1 juni  Tweede Pinksterdag (School gesloten) 

16 juni  VVN Theoretisch Verkeersexamen 

20 juni  Oud papier halen groepen 1 en 2 

 24 juni  Studiedag team, leerlingen zijn vrij! 

   
Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print 

 

 

 

Spreekuur 
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 
Jason Voss en Benthe Vorsteveld zijn de afgelopen periode bij ons op school 

gekomen in groep 1a. Wij wensen deze nieuwe leerlingen een hele fijne tijd toe 

bij ons op school. Er gaan nu 356 lln. naar o.b.s. De Bascule. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 mei 2020 

Jaargang 17 nummer 27 

In dit nummer o.a.: 
 

 Terug naar “normaal”? 

Wat gaat het goed met de 

kinderen! Ze doen ontzettend 

hun best op school en gelukkig 

meestal thuis ook nog. 

http://www.obs-bascule.nl/
mailto:locatieleider@obs-bascule.nl
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Terug naar “normaal”? 

Wat gaat het goed met de kinderen!  

Ze doen ontzettend hun best op school 

en gelukkig meestal thuis ook nog. 

Harstikke knap!  

 

Ze zijn ook al gewend aan hoe het nu 

allemaal gaat op school met alle nieuwe 

hygiëneregels.  

Het enige wat nog mist, is dat de gehele 

groep weer compleet is.  

U heeft vorige week van de premier 

kunnen horen dat alle kinderen vanaf 8 

juni weer volledig naar school gaan.  

 

Op dit moment kunnen wij u nog geen 

informatie geven over het 

schoolprogramma vanaf maandag 8 juni. 

We moeten wachten op het 

uiteindelijke protocol vanuit de 

Rijksoverheid en samenwerkende 

partijen.  

 

Wij vragen u nog even geduld te 

hebben. Op dit moment zijn er nog te 

veel onzekerheden.  

 

Team obs De Bascule  

 

 

 

   
 

 

Op 24 juni 2020 heeft het team een 

studiedag en dan zijn de kinderen 

vrij. Noteert u deze nog even! 

 

 

Vogelvrijproject 

Kunstenares Myrte van Dijk is bezig 

met een project in Emmen. Het heet 

het “vogelvrijproject”.  

Op de onderstaande link kunt u zien wat 

het project is en wat de bedoeling is.  

www.project-vogelvrij.nl 

We vonden dat een leuk initiatief en 

doen met de hele school hieraan mee.  

Myrte komt in de laatste week voor de 

zomervakantie met de kinderen 

boetseren.  

Het resultaat van het project is te zien 

in het Centrum Beeldende Kunst locatie 

Rensenpark 22 mei - 29 augustus 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.project-vogelvrij.nl/
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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 

We werken nog steeds aan het thema ‘kunst’. In de 

kring gaan we ‘toveren’. We mengen 2 kleuren verf 

en kijken wat voor kleur het wordt. Daar hoort ook 

een versje bij. De kinderen vonden dit erg leuk om 

te doen! Ook maken we een knutselwerkje waarbij 

we verf mengen. De kinderen kunnen al goed 

voorspellen wat voor kleur ze 

gaan maken. Natuurlijk wordt 

er ook gewoon heerlijk 

gespeeld, zowel binnen als 

buiten 

  

 

BSO Zus & Zo 

Het is alweer de derde week dat de kinderen naar  

school en naar de BSO gaan. Sommige kinderen 

vinden het wel jammer dat ze binnen gebonden zijn 

aan één lokaal, want voorheen kon je kiezen uit drie 

lokalen waar je wou gaan spelen. In deze tijd zit dat 

er helaas niet in. Als we het de kinderen uitleggen, 

dan snappen ze het ook. Binnen mogen de kinderen 

vrij spelen en er mag natuurlijk ook geknutseld en 

geverfd worden. Verven blijft toch echt favoriet 

bij de meeste kinderen. Tijdens het buiten spelen 

hebben de kinderen het hele schoolplein tot hun 

beschikking. Dit vinden de kinderen dan wel weer 

erg leuk, want je hebt alle ruimte om te spelen en 

de schommels zijn (bijna) altijd vrij!         
 

   

Groeten team Zus & Zo 

 

 

 

 

Luizen in 1 groep 

Wij ontvingen een melding dat er luizen waren in 1 groep. De 

ouders/verzorgers zijn hiervan via de mail op de hoogte gebracht. 

Omdat er op dit moment geen luizencontroles zijn hebben wij de 

ouders/verzorgers verzocht om zelf goed te controleren en te 

blijven kammen ook al is er niets gevonden. 

 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 4 juni 
 

29 mei  Tes Timmer  1a 

31 mei Jade Wemmenhove 2a 

1 juni Richard Sterenborg 2b 

1 juni Jorn Mantingh  5a 

3 juni Bram Hartmann 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
about:blank
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Oud papier 

Op zaterdag 16 mei is er weer oud papier opgehaald. 

De ouders/verzorgers van groep 7 en 8 waren deze keer aan de beurt om te komen helpen.  

We willen iedereen die heeft geholpen bedanken voor de hulp.  

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.  

 

 

 

 

PROJECT ‘DE KUNSTWEKEN’  

Er wordt in alle groepen hard gewerkt om het kunstwerk van ieder kind vandaag klaar te hebben zodat we het 

kunnen opsturen. Hierna zullen de kinderen een persoonlijke bedrukte kaart ontvangen met daarop allerlei 

informatie m.b.t. hun museum en webshop. HET MAG GERUST GEZEGD WORDEN DAT IEDEREEN 

ONTZETTEND ZIJN/HAAR BEST heeft gedaan om er echt iets moois van te maken. Wat hebben wij veel 

kunstenaars op De Bascule! Knap gedaan!!! 

 

Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe het precies in zijn werk gaat kunt u gebruik maken van deze link:  

https://youtu.be/Koa9VoBNFsQ 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Het coronavirus heeft het schooljaar behoorlijk overhoop gegooid. Zo ook 

de datum voor de afname van het VVN Verkeersexamen voor de groepen 7 

en 8. Het praktijkexamen gaat dit schooljaar niet door. Het VVN 

theoretisch Verkeersexamen wordt dinsdag 16 juni op school afgenomen.  

De leerlingen kunnen oefenen voor het VVN Verkeersexamen op de 

examenwebsite https://examen.vvn.nl/oefenen hier staan allerlei manieren 

om de kinderen te helpen met de voorbereiding op het examen. 

 

VVN praktisch Verkeersexamen 

Het VVN praktisch Verkeersexamen heeft geen landelijke datum. De lokale 

organisator zal, indien mogelijk en uiteraard in overleg met de scholen, 

zoeken naar een goed moment voor het praktijkexamen. Afhankelijk 

wanneer de scholen weer open gaan. Denk hierbij aan de herfst 2020 of het 

voorjaar 2021. Wanneer het zover is zullen wij hierover opnieuw een 

bericht in het Basculenieuws plaatsen.  

 

 

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, maar 

ook telefonisch een afspraak 

maken bij de locatiedirecteur: 

0591-552042 of via 

locatieleider@obs-bascule.nl 

 

 

 

 

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. 

 
 
 

 

 

https://youtu.be/Koa9VoBNFsQ
https://examen.vvn.nl/oefenen
mailto:locatieleider@obs-bascule.nl
http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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