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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 
9 maart OR-vergadering 

9 maart Start Pilot Gratis Zuivel op school (t/m 12/6) 

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) 

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 
Deze week zijn er geen nieuwe lln. bij ons op school gekomen.  

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

 

 

 

 

 

 

 

6 maart 2020 

Jaargang 17 nummer 23 

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 

Woensdag 25 maart bent u van 

11.45 uur tot 12.15 uur van 

harte welkom om een kijkje te 

nemen in de groepen. 

De leerlingen hebben de 

afgelopen weken hard gewerkt 

rondom het thema: ‘Een plaats 

met vaart’. De verwerking 

hiervan zal dan ook (deels) 

zichtbaar zijn in de 

verschillende groepen.  

We zien u graag op woensdag 

25 maart! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Creta Star navel sinaasappel 

2. Komkommer 

3. Peer 

 

 

 
 

 

Sinaasappel 

De sinaasappel is de bekendste citrusvrucht. Er 

zijn zoete en zoetzure versies. Er zijn 

verschillende soorten, zoals de gewone 

sinaasappel, de navelsinaasappel en de 

bloedsinaasappel. Een handsinaasappel is sappig 

en kan na het pellen zo gegeten worden. Een 

perssinaasappel heeft meer vezelig vruchtvlees 

en leent zich beter om uit te persen. 

 

Komkommer 

Komkommer is een eenjarige vruchtgroente die 

behoort tot de familie van meloen en courgette. 

De komkommer groeit aan een klimplant met 

grote bladeren. De vrucht wordt geoogst als 

deze donkergroen is. Al rijpend verkleurt de 

vrucht naar geelgroen. Door z’n frisse smaak is 

het een populaire saladegroente, maar je kunt 

komkommer ook stoven en bakken. Je kunt 

komkommer het beste op een koele plaats 

bewaren. 

Bron: Veggipedia  

 



23 

 

Basculenieuws 6 maart 2020 

3 

   

 

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 zijn nog steeds druk bezig met het thema 

‘ik en mijn familie’. In de kring doen we samen 

de babypop in bad, want hij heeft een vieze 

luier! We wassen de baby en drogen hem af. 

Natuurlijk krijgt hij ook schone kleertjes aan! 

Ook lezen we over Ole, hij is verdrietig omdat 

hij niet bij zijn popje kan. Zijn zus leert hem 

kruipen en dan lukt het wel! Bij 

een afbeelding van een hoofd 

tekenen we zelf een lichaam. Dat 

lukt veel kinderen al heel goed!  
 

 

BSO Zus & Zo 

Wanneer het weer het toelaat na het 

drinkmoment dan gaan we heerlijk even naar 

buiten. Na het buiten spelen kunnen de 

kinderen spelen in het BSO-lokaal of in het 

speellokaal. In het BSO-lokaal kunnen de 

kinderen knutselen. Op de tafel ligt een map 

met diverse knutselwerkjes waaruit de 

kinderen kunnen kiezen. Heel veel kinderen 

vinden het ook heerlijk om even te kleuren. In 

het speellokaal bouwen de kinderen erop los 

met de clics, lego en/of met de blokken. De 

voetbaltafel wordt nog steeds vaak gebruikt 

door de kinderen. Wat een plezier hebben ze 

toch tijdens een potje. Vaak willen de kinderen 

ook een potje doen tegen één van de 

leider(sters).   

      

Groeten team Zus & Zo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen t/m 12 maart 
 

6 maart Esmay Bos  5a 

6 maart Joost van Berk 7a 

12 maart Anouk Schoo  3b/4b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bso@kdvzusenzo.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 

Vorige week was er luizencontrole in alle groepen. Helaas zijn er tijdens deze controle in vijf 

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

gebracht. In de week van 9 t/m 13 maart worden die vijf groepen opnieuw gecontroleerd. 

 

 

 
Fluoridespoelen 

Iedere dinsdag komen de fluormoeders op school om fluoride te spoelen in 

de groepen. Afgelopen week kon dit door omstandigheden niet doorgaan. 

Aanstaande dinsdag wordt er wel weer gespoeld. 

 

 
 

 

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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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. 

 
 

Algemene ledenvergadering, 
Voorgaande jaren werd er altijd een algemene ledenvergadering gehouden in oktober of november. Door de 

geringe opkomst van de laatste jaren zijn we eens gaan informeren bij andere scholen hoe zij dit doen. Mede 

door deze bevindingen hebben we in oktober van dit schooljaar besloten om, in plaats van de algemene 

ledenvergadering, onze boekhouding ter inzage te leggen bij de conciërge, tevens onze penningmeester. 

Dit besluit hebben we gedeeld in het Basculenieuws, waar wij geen reactie op hebben gekregen. 

Uit de enquête, die we een aantal weken geleden mee hebben gegeven, bleek echter dat een aantal van U zich 

afvroeg waarom we de algemene ledenvergadering geschrapt hadden. 

Omdat wij als OR graag open naar U willen communiceren, willen wij U alsnog de gelegenheid geven om uw vragen 

te stellen en/of te komen luisteren naar ons jaarverslag.  

Dit kan op woensdag 18 maart a.s. vanaf 20.00 uur. 

Heeft u interesse, wilt u zich dan voor 16 maart opgeven via de OR mail;  or@obs-bascule.nl , zodat we rekening 

kunnen houden met uw komst. 

M.vr.gr. 

Bestuur OR de Bascule 
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Oud papier 
Zoals de meesten van jullie wel weten is de Ouderraad verantwoordelijk voor de inzameling van het oud papier 

bij ons in Nieuw- Amsterdam en Veenoord. Dit doen we elke 3e zaterdag van de maand, met als uitzondering de 

maanden juli en augustus. Wij zijn erg blij dat wij hiervoor de vergunning nog steeds hebben, van deze 

inkomsten kunnen we een hoop leuke extra activiteiten doen. Vanaf december rijden we, mede met oog op de 

hoge kosten, in plaats van met 3 nog maar met 2 kraakwagens, de 3e route wordt nu gereden met een trekker en 

wagen. Deze trekker brengt het opgehaalde papier naar de Hubo. 

De laatste tijd valt het onze vrijwilligers op dat er regelmatig plastic, piepschuim ,kleding of ander restafval 

tussen het oud papier ligt, zoals u begrijpt kan dit niet de bedoeling zijn. Als wij dit in 1 van onze kraakwagens 

krijgen of in een container bij de Hubo, wordt de gehele vracht afgekeurd, en hebben al onze vrijwilligers hun 

werk voor niets gedaan, tevens krijgen wij voor deze vracht ook geen vergoeding meer, het zal toch zonde zijn 

dat we hierdoor geld mislopen. Als onze vrijwilliger dus  afval in of bij het oud papier tegen komen zullen ze dit 

absoluut laten staan. Ook rondom de containers bij de Hubo ligt steeds meer papier en of rommel,  onze vraag 

aan iedereen is dan ook: Laat a.u.b. geen papier slingeren op het terrein van de Hubo, maar pak het op en gooi 

het in de desbetreffende containers. En kom je er daar achter dat er ander afval in zit dan oud papier, laat het 

daar niet achter en neem het dan a.u.b. weer mee naar huis. 

Wij zijn erg blij met deze  locatie voor onze containers en willen deze ook daarom ook graag behouden. 

Alvast bedankt voor de medewerking. 

M.vr.gr. 

Bestuur OR en vrijwilligers oud papier 

 

 

SMOKEY 
Op maandag 2 en dinsdag 3 maart hebben onze leerlingen allemaal les gehad in 

het kader van ‘Brandveiligheid’. Onder de noemer ‘Smokey’ gaven 

brandweermedewerkers voorlichting over brandveilig leven en ze hebben de 

leerlingen kennis laten maken met de mogelijkheden om zelf het risico op brand 

te verkleinen, brand te ontdekken, hoe te reageren bij brand en hoe je jezelf 

goed kunt voorbereiden. De ontruiming die gepland stond voor dinsdag 3 maart is 

verplaatst naar een ander moment. Zodra deze datum bekend is, laten we u die 

weten. 

 
 

 

BSO DUIMELOT-KONN 
We mogen weer een aantal nieuwe kinderen verwelkomen op de BSO. 

Allemaal welkom bij ons op de BSO! We hopen dat jullie een leuke tijd op de BSO zullen hebben. 

We gaan beginnen met het Thema “Pasen”. De aankomende weken zullen we leuke paasknutsels maken, een 

eierrace houden, eieren verven en nog veel meer leuke dingen. 

Team BSO Duimelot
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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
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Beste ouder/verzorger, 

Zaterdag 16 mei  is het zover, het ‘Knuffelziekenhuis’ in het Scheperziekenhuis te Emmen. Deze 

dag is voor kinderen uit groep 1 tot en met 4 en is bedoeld om kinderen op een speelse manier 

kennis te laten maken met het ziekenhuis. Dit om de eventuele angst voor het ziekenhuis te 

verminderen. U kunt samen met uw kind(eren) en hun knuffel naar het Scheperziekenhuis komen. 

Daar is een polikliniek opgezet speciaal voor de knuffels waar artsen in opleiding (coassistenten) 

zullen optreden als knuffeldokters. De kinderen worden vanuit de wachtkamer door de dokters 

opgehaald om samen met hun knuffel op spreekuur te komen. Daarna zal in de behandelkamers de 

knuffel beter worden gemaakt, bijvoorbeeld door te gipsen, een verbandje te leggen of te 

‘opereren’. Verder wordt de dag uiteraard leuk aangekleed zodat de kinderen in de wachtkamer 

zich geen moment hoeven te vervelen.  

U kunt uw kind(eren) opgeven voor deze leuke dag door een mailtje te sturen naar 

knuffelziekenhuis.emmen@gmail.com. In deze mail kunt u aangeven met hoeveel kinderen u wilt 

komen en welke ronde uw voorkeur heeft (9.30-12.00 uur of 13.30-16.00 uur). 

Hierop zullen wij u verdere informatie verstrekken. 

Let op: Uiterlijke inschrijfdatum is 29 april en vol = vol. 

Wij hopen dat de kinderen uitkijken naar deze dag en hierna een bezoek aan het ziekenhuis niet 

meer eng zullen vinden. 

 

Waar:     Wanneer:      Voor wie: 

Scheperziekenhuis   Zaterdag 16 mei   Groep 1 t/m 4 

Knuffelpolikliniek   9.30-12.00 uur 

Boermarkeweg 60  13.30-16.00 uur 

7824 AA Emmen 

 

Voor verdere vragen kunt u mailen naar:  

knuffelziekenhuis.emmen@gmail.com  

 

Met vriendelijke groet, 

Coraad Treant ziekenhuisgroep 

 

 
 


