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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: 
-vrijdag 4 juni schoolreisdag groepen 1 en 2 

-dinsdag 8 juni MR vergadering  

-woensdag 9 juni Bascule Nieuws  
 

In deze nieuwsbrief: 
-Corona  

-Jantje Beton actie! 

-zelfsneltesten 
-balans en motoriek 

 
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.  

 
We vragen u met klem om een mondkapje te 

dragen als u het terrein van de school op 
loopt. Mocht u dit niet willen dan hebben we 

graag dat u op het parkeerterrein blijft 
wachten. Ook verzoeken wij u om achter de 

hekken te blijven tenzij wij u dat hebben 

gevraagd.  
Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 
We willen u als ouder/verzorgers meegeven 

dat als kinderen positief getest worden, maar 

ook de leerkrachten of ouders positief getest 
worden het moment wanneer ze uit 

quarantaine mogen per persoon verschillend 
is.  

Wij kunnen u onmogelijk van alle groepen op 

de hoogte houden en daarom ontvangt u 
alleen informatie van de groep waarin uw kind 

zit.  
Mocht het zo zijn dat het de gehele school 

aangaat dan brengen wij u uiteraard op de 
hoogte.  

 

Zelfsneltest 
Mocht u preventief een zelftest (te koop bij de 

apotheek en/of kruidenier) afnemen dan is 
deze test niet 100% betrouwbaar.  

Deze test kunt u alleen afnemen als er geen 

klachten zijn.  
Mocht u positief uit de zelftest komen dan zult 

u alsnog naar de GGd teststraat moeten.  
Zijn er wel klachten dan te allen tijde naar de 

GGD-teststraat. De uitslag van de GGD 
teststraat is dan de geldige uitslag.  

Wilt u ons hiervan op de hoogte brengen? 

Dank u wel.  
Samen komen we hier doorheen! 

 

 
Doekoe actie bij de COOP 
Vanaf 19 april kunt u weer meesparen voor 

sport- en spelmateriaal voor de school.  

Bij de COOP in Nieuw-Amsterdam hangt onze 
naam en daar kunt u de Doekoe munten 

inleveren.  

mailto:j.grupstra@oo-emmen.nl
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De actie is bijna afgelopen en we zijn heel erg 
benieuwd wat het resultaat zal zijn.  

 
Schoolreizen 

U heeft inmiddels allemaal kunnen lezen op 

welke dag de schoolreizen (leuke dag) zijn. 
Afgelopen week waren de groepen 3,4 en 5 

aan de beurt. Helaas was de weersvoorspelling 
erg slecht en hebben we alles binnen kunnen 

organiseren. Alle kinderen hebben het super 
naar hun zin gehad!!!! 

 

Schaduwdoek 
Enige tijd gelden kon de school zich inschrijven 

om een doek te winnen. Hiervoor moesten we 
een motivatie schrijven.  

De kankerbestrijding heeft deze doeken in 

samenwerking met de Gemeente Emmen 
beschikbaar gesteld.  

En we zijn blij om u te kunnen vertellen dat we 
een hebben gewonnen. Uiteraard zijn we hier 

blij mee.  

Het doel zal boven de zandbak van de kleuters 
komen zodat kinderen veilig in de zon kunnen 

spelen. 

 
 

Enquête uitslagen/cijfers voor de school 
Vorig jaar zijn er drie enquêtes geweest. Een 

voor de ouders, een voor de leerlingen en een 

voor het team. 
Deze enquêtes zullen besproken worden met 

de MR en team.  
In het BN van 9 juni zullen we u de uitkomsten 

laten weten.  

Vanuit de enquêtes zijn verbeterpunten 
gekomen en daarmee gaan we dan aan de 

slag.   
 

Jantje Beton Loterij 
De actie is begonnen….. 

Vanaf woensdag 19 mei t/m woensdag 2 juni 

2021 kunt u lootjes kopen om mee te doen 
aan de Jantje Beton Loterij.  

De kinderen van De Bascule lopen voor een 
nieuw speeltoestel (bij het grote grasveld) en 

voor pleinspellen (worden op het plein 
aangebracht). 

Alvast bedankt voor uw bijdrage!! 
 

 
 

Communicatiemiddel 
We gebruiken op school nu al een tijdlang 

Klasbord om met u ouders/verzorgers te 
communiceren. Echter merken wij dat het niet 

altijd even goed gaat. Op advies zijn we gaan 

kijken naar een ander communicatiemiddel en 
deze uitgeprobeerd. Nu gaan we na de Mei 

vakantie de proef uitbreiden naar andere 
groepen. U ontvangt van de leerkracht van uw 

kind een uitnodiging en kunt dat net zoals in 
Klasbord inloggen.  

Het nieuwe systeem heet SchouderCom 

(school-ouder-communicatie) 
Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 

 

Oud papier. 

Zoals de meesten van jullie wel weten heeft de 

ouderraad van onze school de vergunning voor 

het oud papier halen in Nieuw Amsterdam/ 

Veenoord. Dit word dan ook iedere maand, 

met uitzondering van juli en augustus, gehaald 

op de 3e zaterdag van de maand. In juli en 

augustus halen wij geen oud papier uit het 

dorp. Wel staan er altijd 2 containers bij de 

Hubo op het terrein, ook deze opbrengst komt 

ten goede van onze kinderen. We merken de 

laatste tijd dat er veel oud papier is in het dorp 

en daar zijn we uiteraard erg blij mee. Maar 

we zien ook steeds meer andere materialen 

liggen tussen het oud papier liggen zoals 

piepschuim, oude kleding en/of ander grofvuil. 

Dit is niet de bedoeling en het is ook nog eens 

zo dat als we een steekproef krijgen in de 

containers of vrachtauto’s dat deze volledig 

kan worden afgekeurd en dat we geen 

opbrengst van dit oud papier krijgen, dit moet 

dan volledig gestort worden in de grofvuilbak. 

Dus onze vraag aan het dorp is.  

Let er a.u.b. op dat u geen andere dingen 

tussen het oud papier legt of gooit. Als wij dit 

zien laten wij het ook staan. 

Dan is het zo dat we iedere 3e zaterdag van de 

maand(10x) oud papier halen met 2 
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vrachtauto’s en met een trekker en wagen (de 

vader van Lotte en Tom Brinks). Op deze 

dagen zijn we per keer 9 vrijwilligers nodig, 10 

x in een schooljaar dat zijn dan per schooljaar 

90 ouders. Uw kind gaat 8 jaar naar school. 8 

jaar x 90 ouder zijn 720 ouders in 8 jaar tijd. 

We hebben dit schooljaar ongeveer 325 

leerlingen op school. Dit zou theoretisch 

betekenen dat u als ouder gemiddeld per kind 

2x in 8 jaar schooltijd een keertje mee zou 

moeten met oud papier halen. Helaas is dit in 

de praktijk niet het geval! Het is zelfs zo dat 

we 3 vaste mensen hebben (die iedere maand 

er zijn) die zelfs helemaal niets meer met 

school te maken hebben.  

Waarvan ook nog eens 1 vader, een 

gescheiden vader is met kinderen aan de 

andere kant van het land, die hij eens om het 

weekend ziet en dan nog op de auto staat als 

er oud papier gehaald moet worden.  

Afgelopen zaterdag (15mei) hebben we ook 

oud papier gehaald en daar waren zelfs 5 

vrijwilligers van de 9 die niets met school te 

maken meer hebben. Hier zijn we uiteraard 

heel erg blij en dankbaar voor, maar wij 

vinden dat dit eigenlijk niet helemaal de 

bedoeling moet zijn. 

We hebben zoveel ouders op school en dan 

nog is het lastig om iedere maand 4 a 5 

vrijwilligers uit 4 groepen (die aan de beurt 

zijn) te krijgen. We hebben namelijk 4 a 5 

vaste vrijwilligers die er iedere maand staan. 

Wat word er eigenlijk met de 

opbrengsten gedaan???? 

Er wordt een verzekering en onkosten voor 

onze vrijwilligers van oud papier van betaald 

Alle benodigd heden voor de luizen controle. 

Extra leesboekjes voor in de klas. 

We hebben boekenkasten voor in de gangen 

gekocht.  

Afscheid cadeau groep 8. 

Extra activiteiten zoals: Koningsspelen/ kamp 

Westerbork/ rijksmuseum/ voorleesontbijt. 

Extra ijsjes. 

Extra kosten die we tekort komen vanuit de 

ouderbijdrage ( Sint/Kerst/nieuwjaarsborrel/ 

Pasen/ laatste schoolweek).  

Een welkom terug  presentje (toen leerlingen 

terug uit de corona thuis op school kwamen) 

Helaas maar in het verleden advocaat kosten. 

Kleine kas (ieder klas krijg een bedrag voor de 

klas te verfraaien). 

Creatieve activiteiten, boswachter, lief en leed, 

Kinderboekenweek, kantoorkosten OR. Enz. 

Enz. 

Zoals u kunt lezen word er heel veel van 

betaald, maar als wij geen oud papier meer  

kunnen halen omdat we niet genoeg 

vrijwilligers meer kunnen krijgen kunnen deze 

dingen helaas niet meer betaald worden. 

Wilt u een keer of vaker meehelpen geef u  

dan op als uw kind aan de beurt is, maar u 

mag ook altijd een ander maand mee. U kunt 

u aanmelden via 

oudpapierobsdebascule@gmail.com. Alle hulp 

is welkom. 

 

4 Mei Dodenherdenking. 

4 Mei is de dag dat wij, in Nederland,  de 

mensen herdenken die gestorven zijn ten 

gevolge van onderdrukking of in de strijd voor 

de vrijheid. In totaal gaat dit om ongeveer 

300.000 mensen. Dit is een ontzettend groot 

aantal, waar we ons moeilijk iets bij voor 

kunnen stellen eigenlijk. De oorlog en de 

bevrijding ligt ver achter ons (76jaar) en er zijn 

maar weinig ooggetuigen meer over die ons er 

iets over kunnen en/of willen vertellen. Des te 

belangrijker vinden wij dat deze dag niet 

vergeten mag worden, want deze strijd wil 

toch niemand NOOIT weer!!! 

Een aantal jaren geleden heeft het 4 en 5 mei 

Comité van Nieuw- Amsterdam/ Veenoord 

onze school benaderd of we ook met een 

aantal kinderen wilden helpen met de 

kranslegging. Dit wilden we uiteraard wel 

want ook wij zijn van mening dat het op deze 

dag heel belangrijk is om te herdenken. 

Wij moeten dan om het jaar het monument 

en de Stolpensteine onderhouden en leggen 

onze kinderen 4 mei s middags rozen op de 

Stolpensteine. Deze stenen zijn gelegd op 

mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
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plaatsen waar vroeger Joden hebben 

gewoond en die zijn weg gevoerd via Kamp 

Westerbork naar andere concentratiekampen. 

Ook gaan we normaal gesproken met 5 

kinderen van onze school naar de Zuiderkerk 

en wonen wij de 4 mei kerkdienst bij, daarna 

lopen we in een stille toch naar het 

monument op de hoek van de Jagerslaan. Hier 

mogen de kinderen 2 aan 2 de kransen 

aanrijken aan de mensen die de kransen gaan 

leggen. Ook word er altijd een krans gelegd 

namens onze school en CBR De Bron. Dit word 

aangeboden door 2 leerlingen en deze word 

gelegd door 2 leerlingen. 

Vorig jaar, het jubileum jaar 75 jaar, kon het 

helaas niet  doorgaan zoals we gewend waren. 

Het Comité heeft met een sekt groepje de 

herdenking voort gezet. Dit jaar mochten er 

van iedere school weer 1 kindje aanwezig zijn 

om een krans te leggen. Onze school was 

vertegenwoordigd door Duncan Brinkman uit 

groep 7B. De kerkdienst en stille toch vooraf 

gingen dit jaar nog niet door. Wij hopen dat er 

volgend jaar weer een gewone herdenking kan 

plaats vinden. 

Voor wie eens wil kijken bij de stolpensteine, 

hebben we hier een lijstje van waar ze liggen. 

 

1.Vaart NZ 46: 

David van Rhijn, geb te Hoogeveen 13-12-

1866, vermoord in Auschwitz op 26-10-1942 

2.Vaart ZZ 36: 

Levie (Leo) ten Brink, geb. Emmen op 21-01-

1924, vermoord in Auschwitz op 30-09-1942 

3.Vaart ZZ 54, 

Abraham Kats, geb. Emmen 08-05-1887, 

Overleden tijdens onderduik op 01-12-1943. 

Meinard Kats, geb. Emmen op 17-7-1916, 

vermoord in Auschwitz II (Birkenau) op 24-08-

1942 

4.Vaart ZZ 59, 

Joseph Carel Denneboom, geb. Emmen 08-07-

1902, vermoord in Auschwitz  

tussen 5-11-1942 en 01-01-1946 

Roosje Denneboom-Brommet, geb. Groningen 

10-08-1905, vermoord in Auschwitz op 05-11-

1942 
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Voorschool Bascule/BSO Bascule  

Een uniek Kindcentrum waar we 

trots op zijn! 
 

Voorschool Bascule 

We hopen dat iedereen een leuke vakantie 

heeft gehad! Wij vinden het fijn om iedereen 

weer terug te zien op school! De komende 2 

weken werken we aan het thema ‘de 

boerderij’.  In de kring doen we verschillende 

activiteiten,  zo liggen er allemaal 

dierenkaartjes waar de helft van een dier op 

staat. De kinderen zoeken de andere helft 

erbij en zo is het dier compleet! Ze mogen dan 

ook vertellen welk dier erop staat, wat voor 

kleur deze heeft en welk geluid hij maakt. Ook 

doen we een dierengeluidenspel en mogen de 

kinderen antwoord geven op raadsels, 

bijvoorbeeld: ‘Ik ben dol op gras en mijn 

kindje heet een kalf’. We beplakken een kip 

met veertjes en geven een schaap een 

‘wollige’ vacht. Ook lezen we boekjes over de 

boerderij. Natuurlijk spelen we ook fijn samen 

met elkaar!  

Bso Zus & Zo.  

We zijn natuurlijk alweer een tijdje open met 

de BSO en we zijn zo blij dat we alle kinderen 

weer zien!  

Helaas hebben we ons nog wel te houden aan 

verschillende maatregelen. We vinden dat alle 

kinderen hier echt enorm goed mee om gaan, 

maar merken ook wel dat ze het soms lastig 

vinden omdat ze dan net even niet bij dat ene 

vriendje in de groep zitten... We hopen echt 

dat we snel weer normaal open mogen, 

gelukkig gaat het buitenspelen alweer samen 

en kunnen we weer met iedereen buiten 

spelen! Nu hopen dat het weer nog even 

helemaal omdraait naar zomers en we kunnen 

weer genieten!!  

Het thema lente is nu weer afgelopen, er zijn 

prachtige knutselwerkjes gemaakt van mooie 

vlinders en  

natuurlijk paasmandjes, kuikens en andere 

lieve dieren. We starten nu weer met een 

nieuw thema en dat  

thema houden we vast tot de zomervakantie, 

het is ook nog maar een paar weken!! We zijn 

daarom ook  

al druk met de voorbereidingen voor de 

zomervakantie!! We gaan weer leuke dingen 

doen!!  

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

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

 
Zus&Zo 

0591-561891 

06-23335726  
bso@kdvzusenzo.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

Balans en Motoriek helpt bij slaapproblemen 

In nieuwsbrief nummer 6 hebben wij nog wat speltips gegeven met springtouw voor het trainen van 

een goede balans. Wij hopen dat jullie kid(s) hier enthousiast mee aan de gang zijn gegaan!  

Zoals aangegeven, zouden we nu wat informatie geven over slaapproblemen. Regelmatig krijgen wij 

van ouders de vraag of wij ook daar iets mee kunnen. Het antwoord is ja! 

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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Te weinig of niet goed slapen kan het dagelijks functioneren van kinderen (en hun ouders) ernstig 

belemmeren. 

Vaak leiden slaapproblemen tot allerhande lichamelijke en mentale problemen zoals 

concentratiestoornissen, spanningen thuis en op school, een slecht humeur en moeilijk gedrag, 

verlaagde weerstand, (meer) pijn, angst, overgewicht of diabetes. 

Het belang van een gezonde nachtrust bij kinderen is groot. Juist gezond aangeleerd slaapgedrag op 

jeugdige leeftijd verkleint de kans op slaapproblemen in de pubertijd en later in het leven. Hier geldt 

dus zeker: “jong geleerd is oud gedaan”. 

De Slaapoefentherapeut kijkt meerdimensionaal naar slaapproblemen. Bio-, psychosociale- en 

kwetsbaarheidsfactoren beïnvloeden namelijk het kind en de slaap. Ieder kind is uniek en zijn 

persoonlijkheid, (hoog)gevoeligheid, prikkelverwerking, lichaamsgevoel, weerbaarheid zijn 

elementen waar de Slaapoefentherapeut rekening mee houdt en handvatten voor aanreikt. 

De oefentherapeut Cesar/Mensendieck legt niet alleen theoretisch uit wat redenen of oorzaken 

kunnen zijn van het slechte slapen bij je kind(eren), zij legt ook uit wat je er als ouders praktisch 

gedragsmatig zelf aan kunt doen. Dit is een belangrijk ingrediënt van de Slaapoefentherapie. 

Zowel het kind als de ouders krijgen praktische handvatten om adequaat om te gaan met het 

(probleem)gedrag, te ontspannen, het hoofd stil te maken, op een aangename manier voelend in het 

lichaam aanwezig te zijn, te focussen op prettige zaken die de slaap bevorderen, omdenken van 

disfunctionele gedachten naar helpende gedachten. Oftewel zowel het lijf als het brein weer in grip 

te krijgen ten goede van voldoende nachtrust. 

De dag beïnvloedt de nacht. Een dagje Efteling, een invaljuf, een ruzie/pesten op school, faalangst, 

drukte/overprikkeling, spanningen thuis en overmatig schermgebruik zijn voorbeelden van 

slaapverstorende dagelijkse zaken. Wat kun je als ouders doen om deze factoren bij je kind te 

verzachten en de kans te vergroten op een gezonde nachtrust? Hierbij kun je denken aan 

ontspanningsmomenten creëren in de dag, de dag alvast “verwerken” ruim voordat je kind gaat 

slapen, tijdig opslomen in de avond, beeldschermgebruik en prikkels beperken, zorgen voor 

gewenste gewoontevorming waardoor slaapritueel, regelmatige slaaptijden en slaapgedrag helpend 

zijn voor de slaap. 

Sowieso betrekt de Slaapoefentherapeut de ouders, school en andere direct betrokken in het proces 

naar beter slapen. Indien het nodig blijkt te zijn dat meerdere disciplines meedenken en 

samenwerken aan het verhelpen van de slaapproblemen dan werkt de Slaapoefentherapeut 

multidisciplinair. Dit kan zijn een orthopedagoog, psycholoog, huisarts of kinderarts, logopediste, 

speltherapeut, systeemtherapeut, een haptotherapeut etc. 

Voor verdere informatie over Kinder-Slaapoefentherapie zie: www.slaapoefentherapie.nl 

Binnen onze praktijk is Alide Zijlstra slaapoefentherapeut.  

 

Voor alle kinderen die een 

steuntje in de rug nodig 

hebben, ben ik er om te 

helpen en zo de motoriek 

te verbeteren. 

http://www.slaapoefentherapie.nl/
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Balans & Motoriek kinderoefentherapie: wekelijks op een vast moment aanwezig op school 

www.balansenmotoriek.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


