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Belangrijke data 

 

17 aug  Eerste schooldag! 

26 aug  Geplande studie dag gaat NIET  

door, lln gewoon naar school! 

31 aug Start afname Cito-toetsen 

07 sept OR-vergadering 

09 sept Bascule Nieuws 2 (2020-2021) 

   

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 306 lln. naar o.b.s. De Bascule. 

 

Inspectie 

We zouden dit jaar de inspectie op bezoek 

krijgen maar door de Corona maatregelen 

was dit niet mogelijk.  Echter is er een 

oplossing gezocht en is het 

inspectiebezoek gisteren online 

gehouden. Het was een gesprek met de 

inspecteur van het onderwijs.  

Hij concludeerde dat we op De Bascule 

goed bezig zijn en is tevreden. Ook 

werden er een aantal thema’s besproken.  

Conclusie: We blijven het 

basisarrangement houden en kunnen 

verder met alle ontwikkelingen.  

Trots op het team! 

 

Start nieuwe schooljaar 

Afgelopen maandag mochten we de 

kinderen weer in school ontvangen voor 

de start van een nieuw schooljaar! Veel 

blije, verwachtingsvolle gezichtjes waren 

te zien bij het naar binnen gaan en dat 

deed ons allen erg goed.  

Laten we hopen dat we er een prachtig 

schooljaar van mogen maken zonder 

verregaande maatregelen vanuit ons 

kabinet. Hier kunnen we met elkaar ook 

aan bijdragen door de richtlijnen te 

hanteren! We vertrouwen erop dat u ons 

daarbij ondersteunt.  

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Voor de zekerheid deze week nog even 

een keer de richtlijnen in deze nieuwsbrief. 

Uiteraard zullen we u op de hoogte 

houden als er iets verandert. 

 

Halen en brengen van kinderen  

We vragen u om uw kind(eren) niet te 

vroeg naar school te brengen. U mag als 

ouder/verzorger bij het halen en brengen 

niet op het plein komen.  

U neemt als ouder/verzorger afscheid bij 

het hek.  

Wij verzoeken iedereen om zich te houden 

aan de regels met betrekking tot het 

afstand houden. U dient direct na het 

halen en brengen het terrein te verlaten.  

De groepen 1 t/m 4 worden buiten 

opgewacht door de eigen leerkracht. We 

gaan gezamenlijk naar binnen.  

De groepen 4/5 t/m 8 gaan zelfstandig 

naar binnen.  

 

Wij verzoeken u om zoveel mogelijk lopend 

of met de fiets uw kind(eren) naar school 

te brengen en op te halen. Indien u wel 

met de auto komt, dan kunt u ook gebruik 

maken van de parkeerplaatsen bij de 

school en in de straat tegenover de 

school. Graag gebruik maken van de 

parkeervakken en niet op de stoep van de 

Sportlaan parkeren.  

 

Bij regen mogen alle kinderen meteen 

doorlopen naar binnen. Afgelopen 

woensdag was dit het geval en het ging 

super goed. Complimenten voor alle 

ouders/verzorgers en aan alle kinderen. 

Top gedaan!! 

 

Hygiëne maatregelen en organisatorische 

maatregelen in de groep  

Wij volgen als school de richtlijnen vanuit 

het RIVM.  
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Alle kinderen moeten bij binnenkomst hun 

handen wassen.  

De kinderen werken zoveel mogelijk aan 

hun eigen tafeltje en met hun eigen 

spullen. Voor hun jas en tas kunnen de 

kinderen gewoon weer gebruik maken 

van de kapstokken.  

Wij reinigen elke schooldag de tafels, 

stoelen, Chromebooks en indien nodig 

andere voorwerpen.  

De kinderen blijven voornamelijk in hun 

lokaal en mogen alleen naar het toilet 

indien dit echt noodzakelijk is. Ook hierbij 

moeten de kinderen hun handen 

uitgebreid reinigen en zorgen wij voor het 

desinfecteren van b.v. de deurklinken en 

wc-brillen.  

Er wordt door het schoonmaakbedrijf nog 

steeds intensiever schoongemaakt de 

komende periode.  

We proberen als leerkracht zoveel mogelijk 

1,5 meter afstand tot de kinderen te 

houden.  

 

Wat te doen bij ziekteverschijnselen? (zie 

ook de bijlage van het RIVM)  

 

De RIVM benadrukt dat zieke kinderen niet 

naar school mogen. Kinderen die 24 uur 

geen klachten of symptomen meer 

hebben, mogen naar school. Leerlingen 

moeten ook thuisblijven als een gezinslid 

koorts heeft. Wanneer uw kind op school 

ziek wordt bellen wij u om uw kind op te 

halen.  

De kinderen van groep 1 en 2 mogen wel 

naar school wanneer zij neusverkouden zijn 

of een loopneus hebben. Bij alle andere 

klachten gerelateerd aan COVID-19 

gelden dezelfde regels zoals omschreven 

in het protocol van het RIVM (zie de extra 

bijlage).  

Als team houden wij ons ook aan de 

richtlijnen van het RIVM. Wanneer een 

leerkracht vanwege ziekteverschijnselen 

thuis moet blijven, berichten wij u zo snel 

mogelijk.  

 

Indien uw kind gezond is en het gezin 

verder ook, dan rekenen wij er op dat uw 

kind gewoon op school komt. 

Ongeoorloofd verlof dienen wij te melden 

bij de leerplicht. Voor vragen hierover kunt 

u contact opnemen met de directie.  

 

 

Verlof 

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind(eren) 

voor tandarts bezoek, doktersbezoek en 

ook een vrije dag dan vragen wij u om 

een verlofbriefje in te vullen.  

We hebben te horen gekregen van de 

leerplichtambtenaar dat er teveel 

kinderen een hele dag of dagen afwezig 

zijn. Als het een tandarts of doktersbezoek 

is kan uw kind vaak ervoor of erna gewoon 

naar school komen. Zo mist uw kind niet 

een hele dag school.  

Dit verlofbriefje kunt u vragen aan de 

leerkracht van uw kind(eren) of aan de 

locatiedirecteur. Wij zorgen ervoor dat er 

een briefje meegaat naar huis.  

 

Toegang in school 

Op afspraak kunt u weer bij ons in school 

komen. Wij organiseren de komende 

periode nog geen bijeenkomsten voor 

grotere groepen. Oudergesprekken of 

andere afspraken zijn wel mogelijk. Wij zijn 

verplicht om dan triage (= uitvoerig vragen 

naar de reden voor een afspraak) toe te 

passen en uw aanwezigheid te registreren.  

 

Gymlessen en andere activiteiten 

De kinderen mogen gewoon weer 

gymmen in de sportzaal. Bij alle andere 

activiteiten buiten het schoolgebouw 

houden we ons aan de geldende 

richtlijnen.  

 

Trakteren  

De kinderen mogen gewoon weer hun 

verjaardag vieren in de klas. Het mag 

vanzelfsprekend zijn dat verpakte 

traktaties een vereiste zijn.  

 

Voor algemene vragen over onze school 

kunt u mailen naar school: 

locatieleider@obs-bascule.nl 
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INFORMATIEAVONDEN  

Normaal gesproken wordt er aan het 

begin van het schooljaar voor iedere 

groep een informatieavond georganiseerd 

voor de ouders. Op donderdag 3 

september ontvangt u van de leerkracht 

van uw kind meer informatie en ook de 

standaardinformatie via de mail. Mocht u 

daarover vragen hebben dan kunt u deze 

stellen via de mail of telefoon aan de 

leerkracht van uw kind. Wilt u dan na 

schooltijd contact opnemen? 

Thematisch werken 

We zijn in de groepen gestart met het 

eerste thema van TopOndernemers of 

TopKleuters.  

De groepen 1 en 2 werken aan het thema 

vakantie en verkeer.  

De groepen 3 en 4 werken aan het thema 

vakantie. 

De groepen 5 t/m 8 werken aan het 

thema reizen 

 

 

Snappet 

De groepen 4/5 t/m 8 zijn gestart met 

Snappet. De kinderen genieten hier enorm 

van en vinden het heel leuk om mee te 

werken. U zult hier ongetwijfeld meer over 

horen van uw kind(eren). 

 

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 hopen dat iedereen een fijne vakantie 

heeft gehad! We zijn inmiddels met beide 

groepen gestart met het thema ‘welkom 

Puk’. We verkennen de groep, leren elkaar 

kennen en we spelen fijn samen. We 

hopen er ook dit schooljaar met elkaar 

een fijne tijd van te maken!  

BSO Zus & Zo 

 

De zomervakantie stond in het teken van 

het thema Landen.  

In de eerste week stond Nederland 

centraal. We hebben oud Hollandse 

spelletjes gespeeld, een uitstapje met de 

huifkar naar de boerderij van familie Brinks. 

De tweede week ging over Engeland. We 

hebben een Engelse bus geknutseld en 

een high tea gedaan. In week 3 hebben 

we karakters geschreven, bami gegeten 

en een draak geknutseld.  

In week 4 gingen we naar Spanje. We 

maken een stier en knutselen 

castagnetten.  

Daarna zijn we naar Frankrijk gegaan en 

hebben we onze fiets omgetoverd zodat 

we mee konden doen aan de tour van 

Nieuw-Amsterdam.  

 

Groeten team Zus & Zo 

 

 

Jarigen 20 augustus t/m 10 september: 

21 aug 

21 aug 

22 aug 

24 au 

27 aug 

28 aug 

28 aug 

29 aug 

30 aug 

31 aug 

31 aug 

1 sept  

1 sept 

2 sept 

3 sept 

7 sept 

8 sept 

9 sept 

10 sept 

10 sept 

10 sept 

Caeley Kok 

Lindsey de Wit 

Emily Belderink 

Lindsey Smit 

Jaymee de Jong 

Mason Komduur 

Tess Engels 

Isabel Mink 

Amber Sterken 

Fajah Holwarda 

Laura Sterken 

Vajèn Strijks 

Roann Eiting 

Rick Sterenborg 

Fleur  Otter 

Randy Beekman 

Lisa Klingenberg 

Roy Lubbers 

Dave Engberts 

Dylano Dylano 

Senn Baudoin 

4a 

8b 

4/5b 

6a 

6b 

4a 

4/5b 

3a 

8a 

3b 

7a 

3b 

6b 

5a 

5a 

8a 

7b 

7b 

2a 

2c 

4/5b 

 

 

Allemaal van harte gefelicteerd!! 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com.mx%2Fpin%2F379217231119282151%2F%3Famp_client_id%3DCLIENT_ID(_)%26mweb_unauth_id%3D%26from_amp_pin_page%3Dtrue&psig=AOvVaw3eRPX6Ogx8yhff3rvQ6ih_&ust=1597835646388000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODzhfLRpOsCFQAAAAAdAAAAABAI
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