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Belangrijke data 

 

1 juli   Meesters- en juffendag  

1 juli   Spetterende avond voor de groepen 8 

3 juli   Laatste schooldag.  

           Alle kinderen zijn om 12 uur vrij! 

17 aug  Eerste schooldag! 

   

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 

Er zijn geen nieuwe leerlingen bij ons op 

school gekomen.  

Er gaan nu 356 lln. naar o.b.s. De Bascule. 

 

Ouders op het plein 

We willen u, ouders en verzorgers, alvast 

meegeven dat we voorlopig geen ouders en 

verzorgers op het plein en in de school willen 

hebben.  

Ook halen we de kleutergroepen en de 

groepen 3 en 4 van buiten. De kinderen van 

de groepen 5 t/m 8 blijven verspreid naar 

binnen komen.  

Voor de zomervakantie zullen wij u nog een 

uitgebreid overzicht geven.  

Deze afspraken laten we voorlopig gelden 

tot 1 september. 

 

 

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  

 

BSO Zus & Zo 

Afgelopen week was het een stuk 

aangenamer om buiten te spelen. Helaas was 

er geen zwembad om in te zwemmen of een 

sproeier aan om onder door te rennen. 

Desondanks hebben de kinderen genoten van 

het buitenspelen. Afgelopen maandag was 

het modderdag. De kinderen hebben 

geschilderd met modder, een 

blotevoetenpad gemaakt en soep gemaakt en 

er waren zelfs kinderen die een duik hebben 

genomen in de modder. Wat een gezellig dag 

was het!  Binnen hebben de kinderen onder 

andere geverfd, geknutseld, geloomd en 

gekleurd. Deze week was het tevens de 

laatste schoolweek van het schooljaar 2019-

2020. Wij van de BSO wensen iedereen een 

fijne zomervakantie!   

 

Groeten team Zus & Zo 

 

mailto:locatieleider@obs-bascule.nl
mailto:locatieleider@obs-bascule.nl
mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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Jarigen in de vakantie: 

2 juli 

2 juli 

4 juli 

5 juli 

5 juli 

5 juli 

5 juli 

6 juli 

6 juli 

6 juli 

6 juli 

9 juli 

9 juli 

10 juli 

10 juli 

13 juli 

13 juli 

16 juli 

16 juli 

17 juli 

20 juli 

20 juli 

21 juli 

22 juli 

22 juli 

23 juli 

24 juli 

24 juli 

24 juli 

25 juli 

26 juli 

26 juli 

26 juli 

27 juli 

28 juli     

Tycho Boelen 

Celeste Hendriks 

Daley Post 

Joseph Bendu 

Michelle Engels 

Luuk Fokkens 

Stijn Otter 

Nora Kampst 

Esmee Bakker 

Stijn Klaver 

Nora Koops 

Levi Swart 

Sophie Hendriks 

Alexander Regtop 

Tycho Veenstra 

Tom Nijland 

Sem Stuiver 

Jens Voors 

Daic Dimitroff 

Iris van der Sleen 

Maaike Nieland 

Noa Vijverberg 

Rinske Keuter 

Cianna Mook 

Tijn Post 

Hugo Kampst 

Julia Mulder 

Niels de Vries 

Linde Winkel 

Sophie Wielage 

Bram Bakker 

William Slomp 

Sanne van der Poel 

Duncan Otten 

Daan Mast 

5a 

8b 

1a 

2a 

4a 

6b 

7b 

1a 

3/4b 

7a 

7b 

3/4b 

8b 

5b 

6b 

3/4b 

8a 

4a 

8b 

8a 

5a 

7b 

8b 

1b 

7b 

8a 

1b 

2a 

4a 

1a 

2b 

5b 

8b 

5b 

7b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen in de vakantie: 

1 aug 

1 aug 

1 aug 

2 aug 

3 aug 

4 aug 

5 aug 

7 aug 

7 aug 

7 aug 

7 aug 

7 aug 

7 aug 

7 aug 

7 aug 

9 aug 

9 aug 

10 aug 

11 aug 

14 aug 

16 aug 

16 aug 

17 aug 

19 aug  

19 aug  

20 aug 

20 aug 

Doeke van Duijn 

Rose Kaakaa 

Malou Snijders 

Isabel Kamps 

Thijmen Winkel 

Rosan van Woerden 

Kim van der Molen 

Dominic Kok 

Eva Okken 

Fay-Lieke Geerlings 

Gijs van de Sande 

Nikki Hulkink 

Chris Scholten 

Fleur Scholten 

Louise Pals 

Jelte Withaar 

Kaya Hesse 

Tom Sportel 

Yorn Vos 

Lars Bakker 

Emilia Voors 

Liz Dorenveld 

Cate-Lynn Kesimaat 

Nora Loves 

Jayden Boelens 

Jesse Pruim 

Mickel de Vries 

1b 

6b 

8b 

5b 

1a 

5a 

2a 

2a 

2a 

3a 

3/4b 

5a 

7b 

7b 

8a 

5b 

7b 

5a 

6b 

2a 

1a 

2a 

3a 

7a 

8a 

6a 

8b 
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Afscheid 
Zoals u heeft kunnen zien op de 
groepsindeling neemt juf Stefanie (groep 4) 
afscheid van “De Bascule”.  
Wij wensen juf Stefanie heel veel succes en 
plezier op haar nieuwe scholen en we danken 
haar voor haar inzet.  
Juf Stefanie gaat werken op obs “De Runde” in 
groep 1/2. Daarnaast ook een dag op obs “Het 
Eenspan”.  
Ouders die afscheid willen nemen van juf 
Stefanie kunnen dit vrijdag 3 juli na schooltijd 
doen bij het hek van de hoofdingang.  
Door alle maatregelen is het helaas niet 
mogelijk om ouders op school te ontvangen, 
maar op deze wijze kunt u als u wilt toch even 
afscheid nemen.  
Denkt u aan de 1,5 meter afstand? 
Alvast hartelijk dank! 
 
Traktatie alle leerlingen  
Het is de afgelopen tijd een hele vreemde tijd 
geweest en nu komt er zo langzamerhand wat 
meer vrijheid.   
Op woensdag 1 juli trakteert Openbaar 
Onderwijs Emmen alle leerlingen namens alle 
leerlingen die jaren zijn geweest op een 
verpakt ijsje.  
Dit ijsje zal door het kind zelf van een tafel uit 
een doos worden gepakt. Dit ijsje zal een 
raketje zijn. (mocht uw kind allergisch zijn 
voor een van de stoffen die in dit raketje 
zitten dan zorgen we voor een ander ijsje. Wilt 
u dat bij de leerkracht van uw kind aangeven?) 
Namens alle leerlingen, meesters – en juffen 
en Openbaar Onderwijs Emmen:  
Van harte gefeliciteerd!!!!! 
 
Afscheidsavond groep 8 
Woensdagavond 1 juli vindt de 
afscheidsavond plaats voor groep 8. Bij deze 
avond zullen geen ouders aanwezig zijn. 
Er worden foto’s gemaakt.  Voor deze avond 
hebben de kinderen van groep 8 een 
uitnodiging ontvangen.  
Het gaat een spetterende avond worden! 
 
Doorschuiven 
Aanstaande donderdag 2 juli zullen alle 
kinderen doorschuiven naar het lokaal en de 
leerkracht die ze volgend jaar krijgen. Zo 

weten ze vast iets van de leerkracht, de wijze 
van werken of andere bijzonderheden en zijn 
ze voorbereid op het komende jaar.  
De groepen 8 zijn deze dag vrij 
 
Laatste schooldag 
Vrijdag 3 juli is de laatste schooldag. De 
groepen 1 t/m 7 hebben dan een gezellige 
ochtend. Ook gaan we de groepen 8 
uitzwaaien.  
 
Alle leerlingen zijn om 12 uur vrij.  
We willen dit wel zo rustig mogelijk laten 
verlopen daarom hebben we de eindtijden 
iets aangepast.  
De groepen 1 en 2 zijn om  11.45 uur vrij.  
De groepen 3 en 4 zijn om 11.50 uur vrij. 
De groepen 5, 6 en 7 zijn om 12.00 uur vrij. 
We wensen u en de leerlingen een hele fijn 
zomervakantie toe. De eerste schooldag is op 
maandag 17 augustus 2020.  
 
Groepen 8 laatste schooldag 
De groepen 8 hebben een speciaal 
programma en zijn geïnformeerd.  
Er zal een speciale route gereden worden met 
groep 8A vanaf ongeveer 9.00 uur en met 
groep 8B om ongeveer 10.30 uur.  
Alle kinderen van de Bascule zullen ook langs 
de route (om de school) gaan staan om de 
groepen 8 uit te zwaaien.  
Wilt u de weg dichtst bij de school vrij laten 
voor de kinderen van De Bascule? 
Komt u ook even langs de route staan?(Niet 
bij de school) En denkt u dan wel om de 1,5 
meter afstand? We wensen de leerlingen van 
de groepen 8 heel veel succes op hun nieuwe 
school en heel veel plezier toe. En we zeggen 
dan ook: Tot Ziens!!!!! 
 
Hieronder staat de route afgebeeld: 
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Bibliotheek weer open en in vakantieperiode ook. 

De bibliotheek in Nieuw Amsterdam is sinds 20 mei 

weer open. Alle geleende boeken zijn tijdens de 

Coronasluiting automatisch verlengd tot 1 juli maar 

kunnen nu weer gewoon worden ingeleverd. En natuurlijk 

kunnen er nieuwe boeken gezocht worden! 

Ook in de zomerperiode zijn we gewoon open tijdens 

onze normale openingsuren. 

Jullie zijn allemaal weer van harte welkom! 

 

Verder wens ik jullie sterkte met het afsluiten van het 

schooljaar en een fijne, ontspannen zomervakantie! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mineke Meinen ● Bibliotheekleider  De Velden - Nieuw-

Amsterdam 

 

 
 

Vaart ZZ 51 
7833 AC ● Nieuw-Amsterdam  

0591-552044 ● 06-13446915  

m.meinen@bibliotheekemmen.nl 
www.bibliotheeknieuwamsterdam.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Krentenbaard in de elleboogplooi  
 

Wat is krentenbaard?  
Krentenbaard is een ontsteking van de huid. Je 
hebt last van rode vlekken en blaasjes, vaak 
rond de neus en mond. Het komt vooral bij 
kinderen voor en is erg besmettelijk.  
Hoe krijg je het?  
Veel mensen dragen de bacterie in hun neus 
of keel bij zich zonder dat ze er ziek van 
worden. Door hoesten, niezen of praten kun je 
andere mensen besmetten.  
Het vocht uit de blaasjes van iemand met 
krentenbaard is erg besmettelijk. Als je de 
blaasjes aanraakt kun je via je handen of 
dingen die je dan weer met je handen 
aanraakt anderen besmetten.  
Moet ik thuisblijven?  
Kinderen met krentenbaard kunnen gewoon 
naar school of de kinderopvang. Het kind kan 
anderen al hebben besmet voordat het zelf 
vlekjes krijgt. Thuishouden helpt dus niet om 
verspreiding van krentenbaard te voorkomen.  
Meer informatie  
Meer informatie over krentenbaard vindt u op 

de website van het RIVM   

mailto:m.meinen@bibliotheekemmen.nl
http://www.bibliotheeknieuwamsterdam.nl/
http://www.bibliotheekemmen.nl/
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Droom je van een 

avontuur dat je echt wilt beleven?  
Beleef en maak mee hoe het leven 
is in 
 

Het Wilde Westen (in het 
Noorden) 
 
Leer stuntvechten, acrobatische 
kunsten met 
paarden (trickriding), pijl en boog 
schieten en 
lasso werpen. 
Bouw mee aan decors en maak 

spectaculaire 
muziek uit het Wilde 
Westen. 
 
Op vrijdag komt alles bij 
elkaar in een 

spetterende show! 
 
Leeftijd: 8 - 12 jaar (groep 5 t/m 8) 
Data: Maandag 10 t/m vrijdag 14 
augustus 
Plaats: Help with Horses, 
Europaweg 19A, Nieuw-Schoonebeek 
EigEn bijdragE: €15,- (contant 
betalen in envelop op de eerste 
dag) 
 
Aanmelden voor 1 augustus 2020 op 
www.actiefinemmen.nl. Kies 

“brEdE school” En 
geef je op bij het dorp 
of de wijk waar jij op 
school 
zit.  
 
De week wordt mogelijk gemaakt 
door de cultuurcoaches gemeente 
Emmen. 
Docenten: Yacintha den Braven, 
Kevin Gorczynski, Karin Siebring, 
Tim Vriesema en buurtsportcoaches 
Gemeente Emmen. 
 
Meer info (tot 13 juli): 
Monique Verheugt: 
m.verheugt@emmen.nl  
of tel. 06 114 200 57 
 

 

 

 

 

Henk 

Radersma: h.radersma@emmen.nl  

of tel. 06 151 589 89 

  

mailto:m.verheugt@emmen.nl
mailto:h.radersma@emmen.nl
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Afgelopen week hebben alle 

leerlingen een vogel gemaakt voor 

onderstaand project. Volgend jaar 

zijn alle vogeltjes te bekijken!! 

  
 


