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Belangrijke data 
4    dec  Sinterklaasfeest 
14  dec  OR-vergadering  
17  dec  Kerstbrunch 
18  dec  alle leerlingen om 12 uur vrij 

i.v.m. Kerstvakantie                 
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 j.grupstra@oo-emmen.nl  
Ziek melden dagelijks vanaf 8 uur. U krijgt dan 
de telefooncentrale aan de telefoon en deze 
noteert de afwezigheid.  

 
Deze regel staat deze maand centraal. 
“Iedereen is anders en ergens goed in”.  
 
Sinterklaasfeest 
Vrijdag 4 december vieren wij het 
Sinterklaasfeest op De Bascule.  
In alle klassen prijken de mooiste versieringen 
en tekeningen. We gaan er een gezellige 
ochtend van maken.  
Helaas mogen we geen grote intocht 
organiseren en met veel bombarie  Sinterklaas 
met alle Pieten ontvangen maarrrrrr……. 
We hebben deze ochtend een grote verrassing 
voor de kinderen, we krijgen bezoek, en daar 
zult u ongetwijfeld foto’s en filmpjes van 
voorbij zien komen.  
We gaan niet meer verklappen. ;)  

 

Op vrijdag  4 december is het de bedoeling dat 
de leerlingen gewoon hun drinken en fruit 
(schoolfruit is er ook) en hun lunch (groep 5 
t/m 8) meenemen.  
 
De kinderen mogen natuurlijk verkleed komen 
maar liever geen attributen (zoals een zak met 
pepernoten). We hopen dat u dat begrijpt.  
 
Alvast een fijne Pakjesavond! 

 
 
Kerstbrunch i.p.v. Diner 
In verband met de Corona maatregelen 
moeten we het kerstdiner anders in gaan 
richten. Dat betekent dat we niet op 
woensdagavond een kerstdiner houden 
maar…… 
Op donderdag 17 december houden we  
op De Bascule een Kerstbrunch.  
We hebben een mooi menu samengesteld en 
gaan gezellig brunchen op school.  
De leerlingen nemen zelf bord, beker en 
bestek mee.  
De klassen zijn prachtig versierd en we gaan 
dan heerlijk genieten in de klas van een 
brunch.  
De brunch wordt door een cateringbedrijf 
verzorgd.  
U krijgt in de komende weken meer 
informatie over de tijden en hoe het precies 
zal gaan.  
 
Vrijdagmorgen 18 december gaan we invullen 
met het opruimen van de kerstspullen en 
diverse gezellige activiteiten in het eigen 
lokaal. Om 12.00 uur krijgen alle kinderen 
kerstvakantie.  
 
Leuke spulletjes voor Kerst en andere zaken 
De tante van Bo-Jane (groep 6B) heeft een 
winkeltje en ze had heel veel spulletjes over. 
Nu heeft ze gevraagd of de school dit zou 
kunnen gebruiken.  
Natuurlijk wat fijn!  
Wij zijn er heel erg blij mee!!! 
En langs deze weg dan ook hartelijk bedankt 
tante van Bo-Jane!!! 
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Emailadressen van het personeel 
Een paar weken gelden heeft het totale 
personeel van OpenbaarOnderwijs Emmen 
een nieuw email-adres gekregen.  
Het kan dus zijn dat als u de leerkracht mailt , 
en de leerkracht mailt u terug, dat deze mail in 
de SPAM box terecht gaat komen.  
Even goed opletten dus.  
 
Brigadieren 
Vanaf 1 december staan er weer brigadiers 
aan de straat om de leerlingen te laten 
oversteken. Dit iedere dag om 14.30 uur en op 
woensdag om 12.15 uur.  
Starttijden kleuters 8.15-8.25 uur 
De dagen worden weer korter en omdat de 
kleuters soms wel 20 minuten buiten staan 
wachten willen wij de tijden iets aanpassen.  
De kleuterjuffen staan om 8.15 uur buiten en 
dan gaan we gezamenlijk om 8.25 uur naar 
binnen.  
Mocht het regenen dan kunnen de kinderen 
meteen naar binnen en dan staan de juffen bij 
de deur.  
Wilt u ervoor zorgen dat u uw kind op tijd 
brengt? Alvast hartelijk dank.  
 
AED 
Zoals u weet hangt er bij school aan de 
buitengevel een AED apparaat. Dit apparaat 
wordt regelmatig opgehaald en ook ingezet.  
We willen u dat toch graag laten weten.  
We zijn blij dat we een AED hebben en dat we 
daarmee levens kunnen redden.  
 
Voorleeskampioen OBS De Bascule  
Woensdagochtend 25 november was het heel 
erg spannend. Deze ochtend werden de 
voorleeskampioenschappen gehouden. De 
kampioenen van de vier groepen (7A,7B,8A en 
8B) gingen langs de vier klassen om voor te 
lezen. De leerlingen mochten allemaal hun 
stem uitbrengen. Er werd gewikt en gewogen.  
Uiteindelijk was om 10.30 uur de uitreiking 
van de ster. 
 
 
 

 
 
Onze voorleeskampioen is Julia Smit 
geworden.  
Van harte gefeliciteerd Julia en heel veel 
succes bij de wedstrijd in Emmen.  
You can do it!!!! 
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De andere voorlezers waren: Kyan Hofstra 
groep 7B, Coen Slaghuis groep 8A, Istie 
Soekhoe groep 8B en Julia Smit groep 7A.  
Allemaal heel goed gedaan. Jullie zijn allemaal 
toppers!!!! 
 
Kinderpostzegels 
Obs De Bascule heeft met het verkopen van 
Kinderpostzegels een opbrengt gerealiseerd 
van €4400,--  
Namens Stichting Kinderpostzegels hartelijk 
dank!!!! 
 
Scoren voor gezondheid  
Afgelopen vrijdag hebben beide groepen 7 

een ontbijt aangeboden gekregen op school. 

FC Emmen heeft i.s.m. Stichting Naoberschap 

United dit ontbijt geregeld. 

Groep 7 doet namelijk mee aan een project 

van 20 weken, genaamd “scoren voor 

gezondheid”! 

Er wordt wekelijks gewerkt in een werkboek 

met daarin allerlei lessen over voeding, 

gezondheid en bewegen. 

Ook staan er verschillende sportieve 

activiteiten op het programma.  

 

 
 

 
 

 
 
Na een goed verzorgd ontbijt werden er ook 

nog leuke cadeautjes uitgedeeld. Sibi de 

mascotte kwam langs.  

Voor alle kinderen was er een cool shirt van FC 

Emmen en een handige lunch box! 

 
Kerstkaartjes 
Sibi kwam ook de kerstkaartjes brengen. 
Kinderen van de groepen 4 t/m 8 kleuren 
kerstkaartjes in en deze kerstkaartjes worden 
bezorgd bij oudere mensen in ons eigen dorp. 
Dat is fantastisch!!! 
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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 zijn natuurlijk nog steeds volop bezig met 

het thema ‘Sinterklaas’. Vorige week is 

rommelpiet in onze lokalen geweest. Hier 

waren we erg van onder de indruk. Overal lag 

speelgoed, maar samen hebben we het weer 

opgeruimd. Ook lag er voor iedereen een 

kadootje!  

We plakken een mooie stoomboot van 

stroken en maken een mooie muts voor ons 

Sinterklaasfeestje aanstaande vrijdag. Deze 

week bakken we pepernoten. Wat ruikt dat 

heerlijk! Ze smaken ook erg lekker! Verkleed 

als piet en sinterklaas dansen we op muziek. 

Wat is het een gezellige tijd!  

BSO Bascule  
Eerst maar even een update over de rupsjes, 

deze zijn al erg gegroeid en eten erg veel. 

Vaak gaan de kinderen blaadjes voor de 

rupsen plukken. Ook hebben ze een nieuw 

huisje waar ze goed verder in kunnen groeien 

en zich kunnen verpoppen. Deze maken we 

regelmatig met de kinderen schoon. 

We hebben een brief gekregen van de sint, 

waarin we een rebus moeten oplossen zodat 

we de cadeautjes kunnen vinden. Dat vinden 

we erg spannend, maar vooral ook heel leuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afmelden leerlingen 

Als uw kind(eren) niet naar de BSO komt om 

welke reden dan ook dient u dit zelf door te 

geven aan de BSO. Met name in deze tijd 

gebeurt het vaker dat kinderen afgemeld 

worden voor school en dat de afmelding voor 

de BSO vergeten wordt, of dat men ervan uit 

gaat dat de school het door geeft. 

Graag zien wij dat ouders hun kinderen zelf bij 

ons afmelden. 

 
 
 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F448600812857671978%2F&psig=AOvVaw3TtULzWnOBlFGp9AgZKNcw&ust=1606912503118000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjgt4borO0CFQAAAAAdAAAAABAD

