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Belangrijke data 

 

28 sept   Schoolfotograaf  

29 sept   Schoolfotograaf 

30 sept   Start Kinderboekenweek 

05 okt     Dag van de Leerkracht! 

12 t/m     Herfstvakantie! 

16 okt      

   

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 

 

AVG 

Ivm de AVG is, in samenspraak met de 

MR, besloten geen namen van 

leerlingen te vermelden in de 

nieuwsbrief. Dit houdt onder andere in 

dat nieuwe leerlingen en 

verjaardagen van leerlingen niet meer 

worden vermeld. 

Schoolfruit 

Gelukkig zijn we ook dit jaar weer 

ingeloot voor de groente en fruit 

leveringen.  

Binnenkort zal er meer informatie 

volgen.  

We kunnen u alvast vertellen dat in 

week 44 de leveringen gaan starten.  

 

Nieuw bankje 

 

Helaas kwamen we er vorige week 

achter dat ons bankje op het plein 

vernield is door een aantal ongenode 

gasten.  

Gelukkig kwam Brands en heeft het 

bankje vernieuwd en opgeknapt.  

 

 

 

Leerlingenraad 

 

In het begin van elk schooljaar kiezen 

de kinderen van de groepen 5 t/m 8 

een vertegenwoordiger van hun klas. 

We vinden het belangrijk om de 

kinderen te betrekken bij allerlei 

activiteiten in onze school. De 

leerlingenraad biedt een mooie kans 

voor onze school om de leerling meer 

invloed te geven. 

Omdat we meerdere groepen 5, 6, 7 

en 8 hebben krijgen we 8 

vertegenwoordigers voor de 

leerlingenraad. De 

vertegenwoordigers nemen de 

aandachtspunten van hun klas mee 
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voor de vergadering die één keer per 

maand onder begeleiding van juf 

Leonie de Vries plaats vindt. Afgelopen 

dinsdag  was de eerste vergadering 

van dit schooljaar. 

 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt op maandag 

28 september en dinsdag 29 

september op school. 

De schoolfotograaf zal op aangepaste 

wijze fotograferen, volgens de RIVM 

richtlijnen. 

Dit schooljaar wordt er van de leerling 

een portretfoto gemaakt en een 

leunpose. 

Van de portretten wordt een 

groepscollage gemaakt. Er wordt 

GEEN groepsfoto gemaakt. 

Ook worden er GEEN familiefoto’s 

gemaakt. 

 

Planning schoolfotograaf 2020 

Maandag 28 

september 

Dinsdag 29 

september 

 

08:30-08:45  

Voorschool 1 

08:30-09:00   

Voorschool 2 

08:45-09:10  1 / 

2A (22 lln) 

09:00-09:20   6a 

(21 lln) 

09:10-09:35  1 / 

2B (22 lln) 

09:20-09:40   6b 

(17 lln) 

09:35-10:00  1 / 

2C (20 lln) 

09:40-10:00   7a 

(21 lln) 

Pauze Pauze 

10:30-11:00   4/5 

(30 lln) 

10:30-11:00   4a 

(24lln) 

11:00-11:25  3b 

(21 lln) 

11:00-11:20   8a 

(16 lln) 

11:25-11:45  7b 

(19 lln) 

11:20-11:45   8b 

(21 lln) 

Pauze  

12:30-13:00  3a 

(23 lln) 

 

13:00-13:30   5a 

(29 lln) 

 

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 werken inmiddels voor de tweede 

week aan het thema ‘ik en mijn 

familie’. Voorafgaand aan het thema 

hebben we alle ouders gevraagd om 

foto’s mee te geven van de kinderen 

en hun familie. In de kring bekijken we 

alle foto’s met elkaar en vertellen de 

kinderen wie erop te zien zijn. Zo 

ontstaan er leuke gesprekken! Ook 

doen we allerlei kringactiviteiten 

passend bij het thema, zo gaan we 

met de trein naar oma en is 1 van de 

kinderen conducteur. Hoe werkt dat 

eigenlijk? Met de trein gaan? Tijdens 

een andere activiteit doet Puk alsof hij 

een baby is. Hij huilt, de kinderen 

bedenken hierop allerlei dingen die 

we kunnen doen. Bijvoorbeeld een fles 

geven of Puk zijn luier verschonen.  We 

plakken allerlei vormen en benoemen 

hierbij de kleur en vorm. Dit is soms nog 

wel lastig! Natuurlijk spelen we ook 

weer volop, en genieten we buiten 

van het zonnetje!  

 

Groeten team Zus & Zo 
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Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 

  

Ouders kopen een kinderboek bij The Read Shop Boekhandel Vermeer en leveren de 

kassabon(nen) in op school.  

 De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode 

(van 30 september t/m 11 oktober 2020).  

 De verzamelde kassabonnen kunnen door de school t/m 14 november 2020 ingeleverd 

worden bij The Read Shop Boekhandel Vermeer.  

 De winkelmedewerkster telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school 

ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag.  De school mag t/m 16 december 

2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken bij The Read 

Shop Boekhandel Vermeer.  

 

Wij hopen dat scholen, kinderen én ouders meedoen, want leesplezier creëer je samen! 
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Workshop programmeren met 'Scratch'  
Leren programmeren voor kinderen van 8 t/m 14 jaar.  
In deze workshop maak je kennis met de programmeertaal ‘Scratch’. Je gaat een eigen aquarium 
maken, waarin een haai op vissen gaat jagen. Wij laten ook zien waar je jouw project kan opslaan, 
zodat je ook thuis aan dit of andere projecten kan werken.  
Deze workshop is bedoeld voor kinderen die nog geen ervaring hebben met de programmeertaal, 
maar het wel eens willen uitproberen. Belangrijk is dat de kinderen een werkend e-mailadres hebben, 
zodat zij zich kunnen aanmelden in de programmeeromgeving van scratch.mit.edu  
Aanmelden  
In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus is het aanmelden voor deze 
activiteit verplicht! Je kunt jezelf opgeven  via de balie in de Bibliotheek ,bellen 552044 of 
mailen info@bibliotheeknieuwamsterdam.nl  
  

Water-drink-dag 

Iedere woensdag is het water-drink-dag op De Bascule.  

Dat betekent dat we dan bij het 10 uurtje water drinken in plaats van allerlei andere 

dranken. Een keer per maand voegen we fruit toe aan het water. Op 7 oktober is 

het dan ook weer water-drink-dag met fruit! 

 

Nationale Sportweek 

Het is de hele week al Nationale Sportweek. Deze is afgelopen vrijdag gestart met 

het NK Stoepranden in Emmen. De Bascule leverde een groot aantal leerlingen aan 

en de leerlingen hebben het heel goed gedaan. Helaas zijn we niet in de prijzen 

gevallen.  

 

In het verlengde hiervan doe we met school mee aan de: 

10@10 Challenge  
Nederlandse kinderen bewegen tegenwoordig steeds minder goed. Net iets 

meer dan de helft van de kinderen beweegt voldoende. Dat is niet heel veel.  

Naast dat sporten gewoon erg leuk en fijn is, heeft het ook een aantal andere 

voordelen voor een kind.  

Beweegt een kind genoeg, dan heeft dat positief effect op de ontwikkeling van 

de motorische vaardigheden, het niveau van fitheid en natuurlijk de 

gezondheid.  

Met niemand minder dan Rico Verhoeven, Yara van Kerkhof, Celeste Plak, Roy 

Meyer, Jetze Plat en Laurine van Riessen brengen ze onze leerlingen in beweging 

tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek.  

Zo ontdekken zij in 10 minuten 10 verschillende sporten. Want hoe leuk is het om 

samen te sporten met deze topsporters die van hun hobby hun beroep hebben 

gemaakt!  

 
We gaan er een leuke en sportieve challenge van maken!!!!! 

mailto:info@bibliotheeknieuwamsterdam.nl

