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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: 
Donderdag 1 april Rapport mee 

Donderdag 1 april Pasen (in de klas) 

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag (vrije dag!) 
Maandag 5 april 2e Paasdag (vrije dag!) 

Dinsdag 6 april 10-minutengespreken 
Donderdag 8 april 10-minutengesprekken 

Maandag 12 april OR vergadering 

 
In deze nieuwsbrief: 

-Corona 
-Pasen in de klas 

-Koningsspelen 
-Avond-4-daagse 

-10 minutengesprekken 

    
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 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.  
 

Samen komen we hier doorheen! 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Pasen (in de klas) 

Op dit moment zijn we druk bezig met 
voorbereiding voor Pasen in de klas. Op 

donderdag 1 april zal dit plaats vinden.  

Helaas kan het niet doorgaan zoals andere 
jaren maar we gaan ervoor zorgen dat we er 

een gezellige boel van maken.  
De uitnodiging is via klasbord verspreid.  

 

 
Koningsspelen 23 april 

De koningsspelen zullen op een aangepaste 
manier vorm krijgen. Hiervan brengen wij u 

ruim van te voren op de hoogte.  
 

Praktisch Verkeersexamen 

Helaas gaat het praktisch verkeersexamen 
voor de groepen 7 en 8 dit jaar niet door.  

 

De Avond4daagse gaat dóór! 

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk 

ondenkbaar. Daarom kun je dit jaar meedoen 

met de Avond4daagse – Home Edition! Loop 

jouw eigen route, vanaf jouw eigen 

vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak 

er zo jouw eigen feestje van. Lekker veilig en 

toch leuk. Zo behaal je ook nog eens de enige 

echte officiële Avond4daagse medaille. Mis dit 

unieke wandelfeest niet. De Avond4daagse – 

Home Edition duurt van 29 maart tot en met 

30 juni. Deelname kost €6,50. Klik hier voor 

mailto:j.grupstra@oo-emmen.nl


 

BASCULENIEUWS 31 MAART 2021 

meer informatie. Aanmelden kan vanaf 29 

maart via www.avond4daagse.nl. Zoek op 

plaats en schrijf je in bij jouw lokale 

Avond4daagse – Home Edition. Veel plezier 

 

10-minutengesprekken 

Volgende week zijn de 10-minutengesprekken 

voor de groepen 1 t/m 7. U ontvangt hiervoor 

donderdag, 1 april, de uitnodiging.  

Groepen 1 en 2 zullen de gesprekken 

telefonisch voeren en de groepen 3 t/m 7 

online via Google meet. U ontvangt hiervoor 

een uitnodiging (link) van de leerkracht.  
 
 

Voorschool Bascule/BSO Bascule  

Een uniek Kindcentrum waar we 
trots op zijn! 
Voorschool Bascule 

Voorschool Bascule 

Deze week is de laatste week dat we werken 

aan het thema ‘Natuur/Lente’. We hebben dit 

thema echt veel geknutseld met elkaar! Naast 

het potje tuinkers wat we hebben gemaakt 

maken we ook eierdopjes voor ons paasontbijt 

en plakken we 4 plaatjes op volgorde, van ei 

tot kuikentje. Ook verven we een kip. 

De paashaas heeft eieren verstopt in het 

lokaal. Samen zoeken we alle eieren op, liggen 

ze ergens op of onder? Of misschien wel 

ergens in? De eieren hebben allerlei kleuren 

dus op deze manier worden de kleuren ook 

meteen geoefend.  

Wat is het deze week ook prachtig weer. We 

genieten volop van spelen in de zandbak en 

maken mooie tekeningen met het nieuwe 

stoepkrijt.  

Aanstaande donderdag hebben beide groepen 

een gezellig paasontbijt. Samen genieten we  

van de gezelligheid met elkaar en van het 

lekkere eten. Wij wensen iedereen alvast een 

fijn paasweekend!  

Bso Zus & Zo.  

Helaas zijn de Corona berichten nog niet 
positief en mogen nog niet alle kinderen naar 
de bso.  
Dit vinden wij heel erg jammer en missen ze 

dan ook. Gelukkig krijgen we wel steeds beter 

weer. Hopelijk mogen we snel weer open. 

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  
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