
 

BASCULENIEUWS 7 OKTOBER 2020 

 

 

Belangrijke data 

 

12 t/m     Herfstvakantie! 

16 okt    

17 okt     Oud papier halen gr 3/4 

19 okt     OR vergadering   

   

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 

 

Herfstvakantie 

Vrijdag aanstaande begint de 

herfstvakantie. We wensen alle leerlingen 

en hun ouders/verzorgers een fijne week 

toe.  

We zien elkaar op maandag 19 oktober 

weer.  

 

“Samen spelen is gezellig” 
Deze regel staat deze maand centraal. 

 

Nieuw Thema: 

Vanaf maandag 19 oktober werken we 

door de hele school tijdens het Thematisch 

werken aan een nieuw thema.  

 

Voor de groepen 1 en 2 is dat: 

Huis en wonen 

Voor de groepen 3 en 4 is dat: 

Hier woon ik 

Voor de groepen 5 t/m 8 is dat: 

Wereld in het klein 

 

We wensen de leerlingen veel plezier toe 

en we kijken uit naar de mooie producten 

(knutselwerken, werkstukken, 

muurkrachten etc.).  

 

 

FIETSENKEURING  

Donderdag 8 oktober aanstaande kunnen 

de kinderen hun fiets laten keuren door 

mensen van Veilig Verkeer Nederland, 

afdeling Emmen.  

Rond de klok van 8.30 uur zullen ze bij 

school zijn om te starten met de keuring. 

Het is vooral gericht op de veiligheid van 

uw kind in de donkere maanden die weer 

voor ons liggen.  

De keuring is bedoeld voor alle kinderen 

van groep 3 t/m 8 van onze school. Bent u 

nieuwsgierig of de fiets van uw kind veilig is 

voor de winterperiode?  

Zorg dan dat uw kind op 8 oktober de fiets 

bij zich heeft. Iedere deelnemer ontvangt 

een keuringsrapport.  

 

Op onderstaande punten worden de 

fietsen gekeurd:  

Aan deze punten moet een fiets ten minste 

voldoen  

1 Het stuur zit goed vast.  

2 De bel is goed te horen.  

3 De handvatten zitten goed vast aan het 

stuur en zijn heel.  

4 De rem werkt goed. Uitsluitend 

handremmen?  

Dan moeten beide remmen goed werken.  

5 Indien van toepassing: de remblokjes zijn 

niet  

versleten.  

6 De voorband is heel en heeft voldoende 

profiel.  

7 De achterband is heel en heeft 

voldoende profiel.  

8 De spaken in beide wielen zitten goed 

vast.  

9 De trappers zijn voldoende stroef.  

10 Het zadel zit goed vast.  

11 Je kunt met beide voeten (tenen) net 

de grond raken  

als je op het zadel zit.  

12 De ketting is goed afgesteld; niet te 

slap, niet te strak.  

De verplichte reflectie  

13 Er zit een rode reflector aan de 

achterkant van de  

fiets of geïntegreerd in het achterlicht.  

14 Er zitten ten minste twee witte of gele 

reflectoren aan  

de wielen of de banden hebben 

cirkelvormige reflectie.  

15 Beide trappers hebben twee gele 

reflectoren.  
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Deze punten zorgen voor extra veiligheid  

16 De koplamp werkt goed, straalt recht 

naar voren en  

geeft wit of geel licht.  

17 Het achterlicht werkt goed, straalt naar 

achteren en  

geeft rood licht.  

18 Indien van toepassing: de dynamo 

werkt goed, ook  

bij nat weer.  

19 Bedrading is goed vastgezet of 

weggewerkt in het  

frame.  

20 Er zit een witte reflector aan de 

voorkant van de fiets  

of geïntegreerd in de koplamp.  

Als de fiets voldoet aan punten die zijn 

gesteld bij 1 t/m 15, dan  

is de fiets geschikt om overdag mee de 

weg op te kunnen.  

Ook mag de fiets dan gebruikt worden 

voor het VVN praktisch  

Verkeersexamen.  

Voldoet de fiets ook aan de punten 16 t/m 

20, dan is de fiets ook  

in het donker en overdag bij slecht zicht 

geschikt om op de weg  

te rijden.  

Voldoet de fiets aan alle punten van de 

fietscontrolekaart, dan  

krijgt de fiets de ‘OK-sticker’ van Veilig 

Verkeer Nederland.  

Op de sticker kunt u maand en jaar van 

de controle  

aangeven.  

Fietscontrole voor het VVN praktisch 

Verkeersexamen  

Voldoet de fiets niet aan alle punten van 1 

t/m 15, dan wordt de  

fiets niet goedgekeurd voor het VVN 

praktisch Verkeersexamen,  

geef dan een advies en de kans om de 

fiets in orde te maken.  

Doe daarna alsnog een herkeuring om 

aan het examen  

deel te nemen (als dit van toepassing is). 

Het type fiets (zoals  

mountainbike, racefiets, oma fiets, 

vouwfiets) maakt niet uit voor  

het VVN praktisch Verkeersexamen, zolang 

de fiets ten minste  

aan de punten 1 t/m 15 voldoet. 

 

 

Scoren voor gezondheid 

De beide groepen 7 gaan meedoen aan 

het project Scoren voor gezondheid. Dit is 

in samenwerking met FC Emmen 

(Naoberschap United). De bedoeling is 

dat de leerlingen leren over gezondheid 

en sport. Het project gaat 20 weken duren 

en we hopen allemaal dat ze aan het 

einde van deze periode heel veel geleerd 

hebben.  

Op maandag 26 oktober is de Kick-Off en 

start het officiële programma. Er zijn in 

totaal vijf scholen die aan dit project mee 

mochten doen en daar is onze school er 

een van.  

De leerlingen krijgen een werkboek en 

samen met de leerkracht worden de 

opdrachten in de klas uitgevoerd. 

Daarnaast staan gezonde keuzes centraal.  

Niet alleen worden de leerlingen 

uitgedaagd maar hopelijk u (de 

ouders/verzorgers) ook! 
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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 ronden deze week het thema ‘Ik en 

mijn familie’ af. De afgelopen weken 

hebben we hier met veel enthousiasme 

aan gewerkt! Vorige week was de start 

van de Kinderboekenweek en ook wij 

hebben hier aandacht aan besteedt. 

Mineke Meinen van de bibliotheek in 

Nieuw-Amsterdam is bij beide groepen 

geweest. Ze heeft het boek ‘mama kwijt’ 

voorgelezen en daarna een activiteit met 

de kinderen gedaan. In een speciale jas 

zaten allemaal knuffels verstopt en op tafel 

lagen de bijbehorende boeken. De 

kinderen mochten de knuffels bij het juiste 

boek zoeken! Zo waren er onder andere 

Dikkie Dik, Kikker en Gonnie het gansje. Erg 

leuk om op deze manier met de boeken 

bezig te zijn. Ook besteden we deze week 

nog meer aandacht aan boeken en 

voorlezen dan we normaal al doen. We 

merken dat de kinderen hier echt van 

genieten! Na de vakantie starten wij met 

het thema ‘Reuzen en kabouters’. Wij 

wensen iedereen een fijne herfstvakantie! 

 

 

BSO Bascule  

21 september is de herfst officieel 

ingevallen in Nederland ook op de BSO zijn 

we daar  natuurlijk mee bezig en knutselen 

we over de herfst. Met kastanjes en draad 

worden er mooie spinnenwebben 

gemaakt. Gelukkig is het de afgelopen 

weken nog mooi weer geweest en 

hebben we van het buitenspelen mogen 

genieten. Met bekertjes en schaaltjes zijn 

de kinderen in de weer geweest om een 

huis voor de slakken en lieveheersbeestjes 

te maken. 

 

We zijn ons al druk aan het voorbereiden 

voor de herfstvakantie die volgende week 

van start gaat. 

Deze week gaan we ons onderdompelen 

in het stenen tijdperk. Terug naar de 

hunebedden en huisjes van klei, ook gaan 

we op jacht naar de worstjes en leren we 

verf maken van eten. 

 

De week van de opvoeding 

 

In de week van 5 oktober is het de Week 

van de Opvoeding. Met dit jaar het thema 

‘Staan en opvallen’. Elke ouder met 

kinderen in de groep 3 en 4 krijgt vanuit 

welzijnsorganisatie Sedna een folder mee 

naar huis.  

 

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 is: Heleen Koopmans je kunt haar 

bereiken op 06 51325387 / 

h.koopmans@sednaemmen.nl 

 

Via Facebook (Sedna Emmen) zijn er ook 

filmpjes beschikbaar. Op die manier kan je 

naast het lezen van de folder ook luisteren! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Heleen Koopmans 

Schoolmaatschappelijk Werker  
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