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Alle voorzieningen op 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! 

 

Basisschool De Bascule  
 

Agenda: 
Zaterdag 20-3 oud-papier (groepen 5 en 6) 

Dinsdag 30 maart MR vergadering  

Donderdag 1 april Rapport mee 
Donderdag 1 april Pasen (in de klas) 

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag (vrije dag!) 
Maandag 5 april 2e Paasdag (vrije dag!) 

Dinsdag 6 april 10-minutengespreken 

Donderdag 8 april 10-minutengesprekken 
Maandag 12 april OR vergadering 

 
In deze nieuwsbrief: 

-Corona 
-Pasen in de klas 

-invallers 

-controle parkeren 
-fietsenkeuring groepen 7 en 8 

-balans en motoriek info 
    

Denkt u aan het milieu voordat 

u deze nieuwsbrief print 
 

Corona  

Mocht er iemand in uw gezin corona hebben, 

dan horen we dat graag van u (ook al is het 

weekend). Dan kunnen wij hierop anticiperen 

wat het onderwijs betreft en de communicatie 

richting ouders. In het weekend kunt u een 

mail sturen naar j.grupstra@oo-emmen.nl en 

op schooldagen kunt u bellen met de school op 

telefoonnummer 0591-552042.  

Alvast bedankt!!! 

We vragen u om uw kind niet naar school te 
laten gaan als uw kind verkouden is. Ook al is 

het maar een klein beetje.  
Uw kind moet echt 24 uur klachtenvrij zijn.  

Doordat we met elkaar deze afspraak hanteren 
zorgen we ervoor dat de besmettingen zoveel 

buiten de deur blijven.  
Mocht u twijfelen dan kunt u het beste de 

GGD bellen voor advies.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Inval bij afwezigheid van de leerkracht 
Op dit moment is het zo dat we bij afwezigheid 

van de leerkracht( door ziekte of ander 

noodzakelijk verlof) we het met het vaste team 
nog kunnen opvangen.  

Maar het kan zo zijn dat er een keer geen 
invaller beschikbaar is en ook geen collega en 

dan zijn we genoodzaakt de groep thuis te 

laten.  
We hopen dat u hier begrip voor heeft.  

 
Pasen (in de klas) 

Op dit moment zijn we druk bezig met 
voorbereiding voor Pasen in de klas. Op 

donderdag 1 april zal dit plaats vinden.  

Helaas kan het niet doorgaan zoals andere 
jaren maar we gaan ervoor zorgen dat we er 

een gezellige boel van maken.  
U hoort binnenkort meer van ons.  

 

Controle Parkeren 
Net voor de voorjaarsvakantie heeft 

handhaving van de gemeente Emmen 
gecontroleerd op het fout parkeren. Er zijn een 

aantal mensen aangesproken en deze actie is 
positief ontvangen.  

De komende tijd zal Handhaving onverwachts 

komen controleren en ook bekeuringen 
uitschrijven als u niet goed geparkeerd staat.  

 
Nog even onderstaand verzoek om niet te 

parkeren op de stoepen en op- en afritten van 

bewoners.  
Hier mag ook niet geparkeerd worden!!!  

We vragen u vriendelijk om te parkeren in de 
daarvoor bestemde parkeervakken.  

Dat zou kunnen betekenen dat u iets verder 
moet lopen. De komende weken zal er door 

handhaving gecontroleerd worden en ook 

zullen er bekeuringen uitgeschreven 
worden!!!!! 

 
 

mailto:j.grupstra@oo-emmen.nl
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Ook langs deze weg het verzoek om op uw 
snelheid te letten. In deze straat mag u 

maximaal 30 km per uur rijden. Maar vanwege 

de grote hoeveelheid kinderen en ouders 
vragen wij uw snelheid aan te passen en om 

juist de andere kant om te rijden juist 
vanwege deze drukte.  

 

Samen kunnen we dit! Dank u wel.  
 

Fietsenkeuring groepen 7 en 8 
Vanmorgen, woensdag 17 maart, was de 

fietsenkeuring voor de groepen 7 en 8. De 

fietsenkeuring was buiten op het plein.  
De leerlingen van deze groepen hebben 

namelijk een praktisch verkeersexamen op 13 
april aanstaande.  

Alvast heel veel succes!!!!! 
 

Fietsen in de stalling 

Het mooie weer komt er aan en dat  
Betekent dat de meeste kinderen  

Lopend of op de fiets naar school  
Komen. Hieronder het schema waar  

De fietsen geplaatst moeten worden zodat het 

netjes blijft.  
Alvast bedankt allemaal!! 

 

 
 
Er zijn 5 rijen (op de foto van rechts naar 

links rij 1 t/m 5) 
De eerste rij rechts, bij het looppad richting de 

school is voor de groepen 1 en 2.  

Dan komt de rij met aan weerskanten 
fietsenstallingen, deze zijn voor de groepen 3, 

4 en 5.  
De achterste twee rijen (weerskanten ook 

fietsenstallingen) zijn voor de groepen 6,7 en 
8.  

 

Voorschool Bascule/BSO Bascule  
Een uniek Kindcentrum waar we 

trots op zijn! 
Voorschool Bascule 

We werken nog steeds aan het thema 

‘Natuur/Lente’. Onze tuinkers is inmiddels flink 

gegroeid, deze week krijgen de kinderen het 

mee naar huis! Ook plakken we een mooi 

paasei. 

In de kring praten we met elkaar over de 

lente. Worden er dan lammetjes geboren? En 

vallen er dan ook blaadjes van de bomen? Of 

groeien er juist blaadjes? De kinderen weten al 

veel te vertellen en zo ontstaat er een leuk 

gesprek. We oefenen aan de hand van 

dierenplaatjes welk jong bij welk moederdier 

hoort, en hoe heet het jong van bijv. een 

varken dan? Ook oefenen we met kleuren en 

tellen met behulp van paaseieren en lezen we 
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boekjes over de lente. We spelen heerlijk 

buiten in het zonnetje!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bso Zus & Zo.  

Buiten lijkt het wel of herfst, maar bij de bso is 
de lente al in volle gang, De bloemen die de 

kinderen maken staan er vrolijk bij. 
Ook de paashaas en zijn eieren worden niet 

vergeten.  

We hebben zin in de lente en we hopen dat 
alle kinderen snel weer mogen komen spelen. 

Als de kinderen willen mogen ze thuis iets 
leuks knutselen voor de bso om deze nog 

vrolijker te kunnen versieren.  
 

Via onderstaande link kunt u meer informatie 

vinden. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cor

onavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/ouders 

 

Zus&Zo 
0591-561891 

06-23335726  
bso@kdvzusenzo.nl  

 
bibliotheek 
In deze nieuwsbrief staat weer vol met leestips voor leerlingen. 

Doorleeslijstjes: Ze bevatten tips om te adviseren nadat het kinderen ‘het eerste juiste boek’ 

gevonden hebben en nu door willen lezen.  
Zie het voorbeeld over Stuntvlogger Sam. 

De Leesweken van de Kinderjury is gestart. Op de website staan tips van boeken die mee mogen 

doen. 

Ook voor ouders wordt een activiteit georganiseerd: het Webinar “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet” over 
het media aanbod voor jonge kinderen.  

Waar moet je als ouders op letten en welke media passen in een gezond mediamenu voor jonge 
kinderen?  
Ook thuis (voor)lezen draagt bij aan de ontwikkeling van de woordenschat en het leesplezier van de 

kinderen.   

STUUR EEN EMAIL NAAR 
EDUCATIE@BIBLIOTHEEKEMMEN.NL 

Kapitein Onderbroek 
Vind jij de boeken van Kapitein Onderbroek ook zo leuk? 
Teken zelf Kapitein Onderbroek 

De bibliotheek heeft een aantal in de collectie. Je kunt ze 
lenen als je lid bent van de bieb. 

Naar Kapitein Onderbroek 

 
Junior Einstein 
Junior Einstein in een online leer- en oefenomgeving 

voor alle vakken van de basisschool. Het aanbod bevat 
honderdduizenden opgaven voor groep 2 tot en met 8. 

Bovendien is er veel uitleg met video’s en uitlegartikelen. 
Zo kunnen kinderen serieus oefenen op hun eigen 

niveau en grote vooruitgang boeken in hun kennis en 

vaardigheden. Naar Junior Enstein 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders
mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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De Waanzinnige Podcast 
Dé podcast over kinderboeken. Voor én door kinderen! 

De Waanzinnige Podcast is een podcast voor en door 
kinderen over hun lievelingsboeken. In 7 minuten vertelt 

een kind aanstekelijk over een lievelingsboek, en er 

wordt een stukje voorgelezen. Na het luisteren zijn de 
jonge luisteraars zo meegesleept in het verhaal, dat ze 

het boek willen lezen. Naar De Waanzinnige Podcast 

 
Doorleeslijstjes 
Stuntvlogger Sam en de wolf van Weverseind Sam 
verveelt zich in de zomervakantie. Tot hij begint met 

vloggen. Om likes te verzamelen gaat hij stuntvloggen 

Vind je dit een leuk boek? Klik hier voor meer verhalen 
over vloggers 

Kinderjury 2021 van start 
De Leesweken van de kinderjury, de lezersprijs van de Kinderboekenweek, 

zijn begonnen. De Kinderjury is de enige 

kinderboekenprijs die door kinderen zelf wordt gekozen. 
Tijdens de Leesweken lezen de kinderen in jouw groep 

boeken uit 2020. De Kinderjury is een goede aanleiding 
om met jouw groep over boeken te praten. Breng het 

leesplezier de klas in tijdens de Leesweken! 

Lees meer over de Kinderjury 

 
Webinar ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ 
In het kader van de Media Ukkie Dagen (26 maart t/m 2 
april 2021) neemt Denise Bontje van mediasmarties.nl 

je tijdens de gratis Webinar ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ 
mee in het media aanbod voor jonge kinderen. Welke 

media zijn beschikbaar? Waar moet je als ouders op 
letten en welke media passen in een gezond mediamenu 

voor jonge kinderen? Hoe zorg je voor de nodige balans? 

Voor ouders van jonge kinderen tussen de 0 en 6 jaar. 
Woensdag 31 maart 2021 van 20:00 – 21:00 uur. 

Aanmelden via de website van Bibliotheek Emmen 

 
Doe mee met de VoorleesExpress 
Voorlezen is leuk en gezellig. Vind je het zelf moeilijk om 
je kind te helpen met taal? Dan kan een vrijwilliger van 

de VoorleesExpress misschien helpen. Samen gaan jullie 

thuis voorlezen, praten en taalspelletjes doen. Een half 
jaar lang. Iedere week. Hoe meer taal een kind hoort, hoe 

sneller het leert. De vrijwilligers van de VoorleesExpress 
staan klaar om gezinnen te begeleiden bij het stimuleren 

van een talige thuisomgeving. 

Meer weten? Kijk op www.voorleesexpress.nl of neem 
contact op met Anouk Haddering & Karlijn Geitz, 

projectleiders VoorleesExpress Emmen via 
voorleesexpress@bibliotheekemmen.nl
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Landelijke Webinar ‘Ik zie, ik zie wat jij 
niet ziet’ 
In het kader van de Media Ukkie Dagen 
(26 maart t/m 2 april 2021) neemt Denise 
Bontje van 
Mediasmarties.nl je tijdens de Webinar ‘Ik 
zie, ik zie wat jij niet ziet’ mee in het media 
aanbod voor jonge 
kinderen. Welke media zijn beschikbaar? 
Waar moet je als ouders op letten en 
welke media passen in een 
gezond mediamenu voor jonge kinderen? 
Hoe zorg je voor de nodige balans? 
Ouders hebben vragen over 
mediagebruik 
Als ouder van een peuter of kleuter zul je 
gemerkt hebben dat je de afgelopen 
maanden steeds meer 
gebruik bent gaan maken van het 
beeldscherm. Misschien worstel jij nu ook 
met het vinden van een goede 
balans en maak je je zorgen om de 
schermtijd van je kind? Meld je dan zeker 
aan voor de Webinar.                     
 
 
Denise laat zien hoe je je peuter en kleuter 
op een bewuste manier in aanraking laat 
komen met media zonder de 
balans uit het oog te verliezen. Door in te 
gaan op het combineren van voorlezen, 
kijken, luisteren, spelen én 
doen. Met en zonder scherm. Binnen en 
buiten. Je krijgt praktische tips en er is 
ruimte voor het stellen van 
vragen. 
Meld je aan 
Deze gratis Webinar wordt gegeven 
tijdens de jaarlijkse Media Ukkie Dagen, 
een initiatief van Netwerk 
Mediawijsheid. 
Wat: Een Webinar met praktische tips om 
een gezond mediamenu samen te stellen 
voor jonge kinderen 
Voor wie: Ouders van kinderen tussen de 
0 en 6 jaar 
Wanneer: Woensdag 31 maart 2021 van 
20 uur tot 21 uur 
Hoe: Online Webinar (Meld je hier aan: via 
de website van Bibliotheek Emmen. 
Over Denise Bontje 
Denise Bontje gespecialiseerd op het 
gebied van taal en mediaopvoeding én 
samen met Manon Bontje 

beheerder van Mediasmarties, de online 
mediagids vol media voor kinderen van 0 
– 12 jaar. 
Aanmelden 
Meld je hier aan: 
https://www.bibliotheekemmen.nl/jeugdbibl
iotheek/aanmelden-landelijke-
webinarmedia- 

ukkie-dagen.html 

 

05 Balans en Motoriek komt met 

spelideeën! 

Het blijft steeds langer licht en de 

temperatuur wordt aangenamer! In onze 

vorige nieuwsbrief kwamen al enkele 

spelletjes van ‘vroeger’ aan bod en om jullie 

een handje te helpen, hebben wij 2 leuke 

balspellen uitgewerkt! 

Stoepranden:  

Kies voor een rustige straat! Twee spelers 

staan tegenover elkaar op een stoeprand. Om 

de beurt proberen de spelers een bal tegen de 

stoeprand van de ander aan te gooien. Wordt 

de bal op de rand gegooid en stuitert de bal 

terug naar de gooier? Dan krijgt deze speler 

één punt en mag nogmaals gooien. Dit 

herhaalt zich maximaal 3 keer.  

Je kan ook nog een extra spelelement aan 

stoepranden toevoegen om zo tijdens het spel 

extra punten te verdienen. Deze punten 

verdien je door de bal te vangen wanneer 

deze via de lucht terugkomt naar jou (je mag 

naar voren lopen/rennen wanneer de bal niet 

hard genoeg terugkomt). Als je de bal vangt, 

ontvang je direct twee punten en krijg je een 

extra kans om van dichterbij de stoeprand te 

raken.  

Tijd om de startposities in te nemen en als 

eerste 10 punten te behalen!  

Benodigdheden: rustige straat met 

stoepranden. Harde voetbal/basketbal. 
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Zeven-ster: 

Steeds gooien op verschillende manieren: 

7x de bal tegen de muur, met stuit terug, 

vangen. 

6x de bal tegen muur, vangen zonder dat deze 

stuit. 

5x via een stuit op de grond tegen de muur, 

daarna vangen. 

4x bal tegen de muur, 2 keer in handen 

klappen, vangen. 

3x bal onder je been door tegen de muur 

gooien, vang 

2x met je rug richting de muur, bal over 

schouder gooien, omdraaien en vangen. 

1x gezicht naar muur, bal gooien, 360 graden 

draaien (heel rondje) en dan vangen. 

Vind je het lastig? Dan kan je het net zo vaak 

als je wilt overdoen om aan het aantal keer te 

komen. Vind je het makkelijk, dan begin je bij 

slechts 1 foutje weer geheel aan het begin… 

Benodigdheden: vrije muur en afhankelijk van 

je kunnen een harde voetbal of tennisbal 

 

 

 

 

Volgende keer 2 speltips met springtouw voor 

een goede balans! 

Oefen de motoriek door buitenspelen te 

stimuleren!  

Voor alle kinderen die een steuntje in de rug 

nodig hebben, ben ik er om te helpen en zo de 

motoriek te verbeteren. 

Balans & Motoriek kinderoefentherapie: 

wekelijks op een vast moment aanwezig op 

school 

www.balansenmotoriek.nl 

 

 

 

 

 

 
 


