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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: 
Woensdag 3-3 zakelijke ouderavond OR 

Maandag 15-3 start afname CITO toetsen 

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

In deze nieuwsbrief: 
-Corona 

-Rapport/toetsen en 10-

minutengesprekken 
-fietsenkeuring groepen 7 en 8 

-week van de moedertaal  
-voorschool nieuws 

    
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 willen u wel erop wijzen dat we graag 

hebben dat u als u de kinderen brengt, en u 
staat op het terrein van de school, een 

mondkapje draagt.  
Dat is voor de veiligheid van ons allemaal!!! 

 

We willen u vriendelijk verzoeken om niet te 
vroeg op school te komen. Met name de 

Kleuters kunnen pas vanaf 5 over half negen 
gebracht worden.  

De deur zal niet eerder opengaan.  

Dit omdat we hebben afgesproken dat de 
kinderen verspreid, in groepen, cohorten, naar 

school komen.  
Dank voor uw medewerking! 

 

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 buiten 

de deur blijven.  

Mocht u twijfelen dan kunt u het beste de GGD 
bellen voor advies.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Nog een keer over de Toetsen, het 
rapport en de 10-minutengesprekken 

De afgelopen weken hebben  
we allerlei afspraken doorgenomen en een 

mooie planning gemaakt voor de komende 

periode. 
Halverwege maart gaan we een deel van de 

midden toetsen van het leerlingvolgsysteem 
afnemen.  

Het gaat om de volgende toetsen: 

Groepen 3 t/m 7 nemen rekenen en DMT 
(woorden lezen) af en voor groep 5 t/m 7 

komt daar ook begrijpend lezen en/of 
begrijpend luisteren bij.  

U ziet dat groep 8 geen midden toetsen hoeft 
te doen. Zij maken alleen de Centrale 

Eindtoets! 

 
Natuurlijk worden er ook methode-gebonden 

toetsen afgenomen en krijgen we zo een heel 
goed beeld van het kind.  

 

Het rapport zal dan op 1 april (het weekend 
voor Pasen) mee naar huis gaan.  

 
De 10-minuten gesprekken houden we op 

dinsdag 6 april en donderdag 8 april. Deze 
gesprekken houden we online. 

Ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 7 

worden hiervoor uitgenodigd.  
U ontvangt hiervoor op de dag zelf een link en 

we gaan ook rekening houden met broertje(s) 
en/of zusjes(s).  

mailto:j.grupstra@oo-emmen.nl
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Dat betekent dat we met een half uur speling 
de familie (meerdere kinderen) inplannen voor 

de volgende afspraak. We gaan hier ons best 
voor doen.  

Wij denken dat het zeker gaat lukken.  

De uitnodiging voor het tien-minutengesprek 
ontvangt u dan samen met het rapport.  

De groepen 8 hebben geen 10-minuten 
gesprekken.  

 
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!!!!! 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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.  
 

Happy Stones 
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u vertelt 

over de Happy Stones. Hier gaan we nog even 

mee door en we gaan ze overal in het dorp 
verstoppen.  

Misschien ziet u er wel eentje…. 
 

Schoolfruit 
Het schoolfruit gaat verder en we hebben 

gehoord dat we 6 weken extra schoolfruit 
krijgen i.v.m. de Corona periode.  

 

Op woensdag is er bleekselderij, donderdag 
ontvangen de leerlingen een peer en vrijdag 

een lekkere appel.  
Lust uw kind dit niet of is het te weinig, geeft 

u dan wel eigen fruit mee. 
 

 

Speeltoestel bij het grote grasveld 
 

 
 

We hebben uit veiligheidsoverwegingen het 
toestel buiten werking gesteld.  

Het is niet veilig meer.  
Op 19 Mei starten we met de actie Jantje 

Beton. Deze actie zal duren tot en met 2 juni. 

De opbrengst willen we gebruiken om het 
speeltoestel te vervangen.  

 
Fietsenkeuring groepen 7 en 8 

Op woensdag 17 maart is de fietsenkeuring 

voor de groepen 7 en 8. De fietsenkeuring is 
buiten op het plein.  

De leerlingen van deze groepen hebben 
namelijk een praktisch verkeersexamen op 13 

april aanstaande.  
Het is de bedoeling 

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.  
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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.  

 
Scoor een Boek!!!! 

 
 

Profvoetballers stimuleren kinderen boeken te 

scoren! 
Scoren kun je overal!  

Met die gedachte voeren bibliotheken een 
uniek leesproject voor leerlingen van groep 5 

en 6 uit: Scoor een Boek!.  
De kracht van voetbal wordt ingezet voor het 

stimuleren van leesmotivatie en leesplezier bij 

kinderen.  
Scoor een Boek!, 

verbindt lezen en sport door profvoetballers in 
te zetten als rolmodellen.  

Wij hebben er zin in en we gaan er een 
superleuk project van maken.  

U gaat vast van uw kind meer horen.  

 
Voorschool Bascule/BSO Bascule  

Een uniek Kindcentrum waar we 
trots op zijn! 
Voorschool Bascule 

We hopen dat iedereen een fijne vakantie 

heeft gehad! Het was in ieder geval prachtig 

weer! Wij zijn wel heel blij om jullie weer te 

zien op school.  Deze week starten we met het 

thema Lente/Natuur.  Alle kinderen hebben 

een glazen potje meegenomen. Deze gaan we 

mooi versieren en we zaaien er tuinkers in. 

Samen bekijken we hoe dit groeit.  

 In de kring benoemen we de dieren en hun 

jongen. Hoe heet het jong van een varken?  

En van een koe? We bespreken ook hoe ze 

eruit zien. En wat voor geluid maakt welk 

dier? 

We praten over de lente en oefenen met 

tellen, dit doen we met eieren. Natuurlijk 

spelen we ook veel buiten en samen op de 

groep. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.parool.nl%2Fnieuws%2Fdit-zijn-de-beste-ideeen-voor-deze-lente~b3220e1c%2F&psig=AOvVaw0EwF98udfLGhzmOHzzZ-X3&ust=1614772445139000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiusOXIke8CFQAAAAAdAAAAABAD
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Bso Zus & Zo.  

Helaas mogen we alleen nog maar kinderen 

opvangen voor de noodopvang, we missen de 

kinderen heel erg en hopen dat we elkaar snel 

weer zien. 

Inmiddels heeft de sneeuw ruimte gemaakt 

voor lente achtig weer en beginnen de 

plantjes en bloemetjes te groeien. Dit kunnen 

we mooi bewonderen buiten en binnen met 

thema lente. 

We zijn druk bezig met de voorbereiding van  

de meivakantie, we hopen daar weer alle 

kinderen te mogen verwelkomen. 

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  

Internationale Dag van de 
Moedertaal – 21 februari 2021 

Wat is de moedertaal en waarom is dat 

belangrijk? 

De moedertaal zit in het hart van de ouders. 

Het is de taal waarmee ze zich het beste 

kunnen uitdrukken, alles kunnen zeggen en 

uitleggen. Daarnaast is de moedertaal 

onderdeel van hun vertrouwde cultuur. Ook 

wanneer (een van de) ouders al best goed 

Nederlands spreekt, blijft de moedertaal 

belangrijk om te communiceren met de 

familie. 

Wat is het belang van de moedertaal? 

Door te praten in de moedertaal krijgt het 

kind een grotere woordenschat. Het kind leert 

de regels van een taal en leert zich uit te 

drukken met behulp van taal. De moedertaal 

is belangrijk voor het leren van een nieuwe 

taal.    

 

 

 

 

 

 

Als de moedertaal zich goed ontwikkelt, is er 

een goede basis om een tweede taal te leren. 

Wanneer de taalontwikkeling van de 

moedertaal bij het kind niet goed verloopt, zal  

het leren van de Nederlandse taal moeilijker 

gaan. 

Wist u dat: 

 21 februari de 'Internationale 

Dag van de Moedertaal' is? 

 Er tussen de 6000 en 7000 

talen zijn in de wereld? 

Gesproken door 7 miljard 

mensen in 189 verschillende 

landen? 

 De meeste talen worden 

gesproken in Azië en Afrika?  

 Ongeveer 80% van de 

wereldbevolking meertalig is? 

 Het voor een goede 

taalontwikkeling belangrijk is 

dat de ouders dié taal met het 

kind spreken die ze zelf het 

beste beheersen? 

 Meertaligheid veel voordelen 

heeft? Het maakt het leren van 

andere talen makkelijker, het 

verbetert je denkvermogen en 

het maakt het makkelijker om 

met andere mensen en 

culturen in contact te komen 

(edl.ecml.at). 
 

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


 

BASCULENIEUWS 3 MAART 2021 

Ook is de thuistaal hét communicatiemiddel 

om met de eigen cultuur verbonden te blijven. 

Zo kunnen kinderen contact houden met 

familieleden en met de culturele tradities. 

 

Wat is meertaligheid bij kinderen? 

We noemen het twee- of meertaligheid 

wanneer kinderen tijdens het opgroeien in 

aanraking komen met meer dan één taal. 

Het gaat om kinderen van ouders met 

verschillende moedertalen die vanaf de 

geboorte tweetalig worden opgevoed.  

Daarnaast gaat het om kinderen van 

anderstalige ouder. Deze kinderen leren thuis 

hun moedertaal en op een kinderdagverblijf of 

een peuterspeelzaal of op school het 

Nederlands als tweede taal. Het leren van een 

tweede taal is een geleidelijk proces waarvoor 

de meeste kinderen jaren nodig hebben. 

 

Hoe schakelt u de preventief logopedist in?  

Twijfelt u over de taalontwikkeling, of heeft u 

vragen over meertaligheid? Neem dan contact 

op met de logopedist van GGD Drenthe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


