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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: 
-10 en 11 juni schoolreisdag groepen 7 

-14 juni OR vergadering  

-dinsdag 15 juni MR vergadering  
-oud papier halen zaterdag 19 juni  

-woensdag 23 juni volgende Bascule Nieuws  
 

In deze nieuwsbrief: 

-Corona  
-Jantje Beton actie! 

-zelfsneltesten 
 

Denkt u aan het milieu voordat 
u deze nieuwsbrief print. 

 

Versoepelingen Corona 

Wat fijn dat er landelijk gezien allerlei 

versoepelingen zijn! Daar wordt een mens blij 

van. 

Er is wat onduidelijkheid hoorde ik over de 

regelgeving op school rondom corona. 

Ons bestuur heeft besloten de meegedeelde 

maatregelen tot de zomervakantie te hanteren 

(zie laatste brief vanuit bestuur). 

Dat houdt in dat als kinderen een snotneus 

hebben, ze niet naar school mogen (tenzij het 

klachten zijn die gelinkt kunnen worden aan 

bijvoorbeeld astma of hooikoorts en uw kind 

hiermee bekend is). 

U kunt nog meer informatie vinden op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/c

oronavirus-covid-19/onderwijs-en-

kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-

onderwijs .  

Als u wilt overleggen met school kunt u 

natuurlijk altijd even bellen of een mailtje 

sturen. 

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.  

 

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! 

 
7 juli studiedag team 

Op woensdag 7 juli heeft het team een 

studiedag en dan zijn de leerlingen vrij.  
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Formatie / bezetting groepen 
Helaas laat de formatie nog op zich wachten 

en kunnen we u nog niet vertellen welke 
leerkracht welke groep gaat krijgen.  

Zodra we iets aan u kunnen vertellen zullen we 

dat, door middel van een nieuwsflits, doen.  
 

Doekoe actie bij de COOP 

De actie is afgelopen en we hebben 319 euro 
bij elkaar gespaard. Hartelijk dank aan 

iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.  

We mogen hiervoor sport- en spelmaterialen 
uitkiezen.  

 
Schoolreizen 

Tot nu toe kijken we terug op hele leuke en 
prachtige schoolreisdagen.  

Het was fantastisch!!!!! 

Nog een paar groepen zijn deze week nog aan 
de beurt en de groepen 8 hebben nog twee 

leuke dagen voor de boeg.  
Daarnaast mogen en mochten we genieten 

van allerlei leuke activiteiten geregeld door de 

Brede school en door Harm Jan Moesker onze 
sportcoach (afgelopen dinsdag en vandaag).  

Hartelijk bedankt!!  
 

Schaduwdoek 

Inmiddels is het prachtige schaduwdoek 
opgehangen.  

Wij zijn er heel blij mee en de kinderen 
helemaal….

 
 
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 23 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 voorbij. Deze week zullen we alle 
lootje gaan opsturen. We hopen dat we een 

mooi bedrag bij elkaar hebben voor een 
speeltoestel.  

We houden u op de hoogte.  

 
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.  

 
Brede schoolactiviteiten Sportcoach 

 

De afgelopen dagen hebben we mogen 

geniete van geweldige lucht- en springkussens. 

Het was geweldig!!! 

Meesters- en juffendag op 30 juni 

Op woensdag 30 juni vieren alle juffen en 

meesters de verjaardagen. We zijn druk bezig 

met de organisatie van deze dag. Uiteraard 

zullen de leerlingen getrakteerd worden op een 

leuke verrassing.  
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Voorschool Bascule/BSO Bascule  

Een uniek Kindcentrum waar we 
trots op zijn! 

 

Voorschool Bascule 

Deze week zijn we gestart met het thema ‘oef 

wat warm.’ Gelukkig is het ook ineens mooi 

weer! In de kring heeft Puk het warm, hoe zou 

dat nou komen? Hij draagt een muts en sjaal! 

We bespreken met elkaar wat voor kleding je 

draagt met dit warme weer. En wat past er 

nog meer bij mooi weer? Zo voeren we een 

kringgesprek. Ook sorteren we een stapel 

kleding, wat is winterkleding? En wat is 

zomerkleding?  We hebben het met elkaar 

over zwemmen en wat je daarbij nodig hebt 

(bandjes bijvoorbeeld.) Daarna ontdekken we 

met elkaar welke voorwerpen er blijven 

drijven en welke er zinken.  

We plakken een ijsje en knutselen een vis. En 

we verkopen ijsjes in onze eigen ijskraam! 

Natuurlijk spelen we ook veel buiten en 

genieten we van het zonnetje!  

 

 

 

 

 

Bso Zus & Zo.  

 

Wat genieten we van het mooie weer op de 
BSO. We spelen veel buiten waar we opzoek 
gaan naar mooie bloemetjes en beestjes, 
spelen met water en genieten van het 
zonnetje. De zonnebrand word weer dagelijks 
gesmeerd en de vriezer heeft bijna geen tijd 
om te ijsjes te bevriezen.  
Een goed begin voor de zomervakantie begint.  
 

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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