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Spetterende avond voor 

de groepen 8 

 

Kijkt u even verder dan 

leest u op pagina twee hier 

meer over.  

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van o.b.s. De Bascule 
 

 

Belangrijke data 
 

 1  juli  Meesters- en juffendag  

 1 juli   Spetterende avond voor de groepen 8 

 3 juli  Laatste schooldag. Alle kinderen zijn om 12 uur vrij! 

  

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

 

Nieuwsbrief verschijningsdag 
Vanaf woensdag 10 juni zal het Bascule Nieuws in het vervolg op de woensdag 

verschijnen in plaats van de vrijdag.  

Ook kunt u de Nieuwsbrief lezen op de website.  

Na de zomervakantie plaatsen we de Nieuwsbrief indere woensdag op de 

website en kunt u daar de nieuwsbrief lezen.  

Het is misschien even wennen maar het gaat vast lukken. Hele belangrijke zaken 

gaan via de mail en informele berichten via Klasbord.  

Wilt u ervoor zorgen dat er een juist e-mailadres bij ons bekend is en dat u ook 

aangesloten bent in de Klasbord app van de groep? Een inlogcode kunt u vragen 

bij de leerkracht van uw kind(eren).  

 

 

 

 

 

24 juni 2020 

Jaargang 17 nummer 31 

In dit nummer o.a.: 
 

 Meesters- en juffendag 

 

Op woensdag 1 juli vieren we de 

verjaardagen van alle juffen en 

meesters. Echter zal het dit 

jaar anders dan anders gaan! 

 

Hier leest u er meer over. 

http://www.obs-bascule.nl/
mailto:locatieleider@obs-bascule.nl
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Schoolreisgeld 

We willen u laten weten dat we 

de betaalde schoolreisgelden 

voor de schoolreisjes van de 

groepen 1 t/m 7 van het 

afgelopen jaar laten staan voor 

het volgend jaar. We hebben 

de schoolreizen van dit lopende 

schooljaar allemaal moeten 

annuleren. Mocht u het 

schoolreis onverhoopt nog niet 

betaald hebben dan kunt u dit 

het volgend schooljaar doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meesters- en juffendag 

 

Zoals we traditiegetrouw de meesters- 

en juffendag vieren, kan helaas niet. 

We zullen in alle groepen er aandacht 

aan besteden en dat doen we door met 

de groeps iets leuks te doen. Iedere 

leerkracht geeft hier zijn of haar eigen 

invulling aan.  

 

Deze dag is op woensdag 1 juli 2020. 

De leerlingen moeten deze dag hun 

eigen eten en drinken meenemen. 

 

Het is helaas niet mogelijk dat we 

ouders in de school toelaten.  

 

Ondanks alle beperkingen gaan we er 

een leuke dag van maken! 

 

 

Spetterende avond voor de groepen 8 

Op woensdagavond 1 juli zou de musical 

opgevoerd worden, maar u heeft 

allemaal kunnen lezen dat dit niet 

mocht doorgaan. We hebben iets 

fantastisch bedacht en we zorgen voor 

een geweldige en feestelijke avond.  

De kinderen worden ’s avonds op school 

verwacht en ontvangen hiervoor een 

speciale uitnodiging! 

 

 

Nieuwe Methode voor  het 

Thematisch werken 

Vorige week hebben we als team een 

starttraining voor Topondernemers 

gevolgd. Na afloop waren alle 

teamleden enthousiast over deze 

nieuwe methode voor het 

thematisch werken. Iedereen 

verheugt zich op het in gebruik 

nemen van Topondernemers! 

 

 
 

Ouders op het plein 

We willen u, ouders en verzorgers, 

alvast meegeven dat we voorlopig 

geen ouders en verzorgers op het 

plein en in de school toelaten.  

We halen de kleutergroepen en de 

groepen 3 en 4 van buiten. De 

kinderen van de groepen 5 t/m 8 

blijven verspreid naar binnen komen.  

Voor de zomervakantie zullen wij u 

nog een uitgebreid overzicht van de 

afspraken geven.  

Deze afspraken laten we voorlopig 

gelden tot 1 september.  
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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.nl4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorschool De Bascule 

 

Pff wat wordt het warm deze 

week! Dat past goed bij ons 

thema!  

We voelen en proeven een 

ijsblokje, dat is koud! Ook 

kijken we wat er gebeurd met een ijsblokje als 

we hem neerleggen. Hij smelt! Buiten spelen we 

heerlijk met water, daar koelen we lekker van 

af. Uiteraard wordt er ook gewoon lekker op de 

groep gespeeld.   

 

Groeten team Zus & Zo 

 

Wat hebben we het toch getroffen afgelopen 

week met het weer. De kinderen hebben buiten 

lekker de verkoeling opgezocht van de 

sproeiers. Woensdag was de BSO de gehele 

dag geopend, omdat er een studiedag was. We 

hebben deze dag heerlijk de verkoeling 

opgezocht in ons eigen zwembad.     
 

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera toezicht 

Een hele tijd gelden hebben we camera’s geplaats rondom de school. 

Nu is het zover dat we gaan filmen. We wilen u op de hoogte 

brengen dat de camera’s opnemen van 19.00 ‘s avonds tot 07.00 uur 

’s morgens. In de vakanties gelden dezelfde tijden omdat de opvang 

aanwezig is. Mocht de opvang niet aanwezig zijn dan draaien de 

camera’s 24 uur lang.  We hopen dat we op deze wijze het 

vandalisme de kop in kunnen drukken. Alvast dank voor uw begrip! 

 

 

Jarigen t/m 16 juni 
 

25 juni        Maureen Karsten       3/4b 

                  Francisca Schmitt      8b 

27 juni       Ruben Betting             1a 

                  Roos de Lange             2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bso@kdvzusenzo.nl
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Snappet op OBS de Bascule  

 

Dit schooljaar hebben wij in groepen 6 en 7 de pilot “Snappet” gedraaid. Binnen drie maanden mochten wij 

ervaren of Snappet, dat de normale lesstof digitaal aanbiedt, van meerwaarde is voor onze leerlingen. Aan het 

einde van de pilot hebben we de leerlingen gevraagd wat ze ervan vonden. Onze leerlingen waren zeer 

enthousiast en ook de resultaten werden beter. Voor ons een reden om te onderzoeken of we Snappet 

structureel zouden kunnen inzetten op onze school. Inmiddels hebben we onderzoek verricht naar de 

mogelijkheden van implementatie van Snappet in de midden/ bovenbouw. Dit onderzoek is positief uitgevallen en 

daarom zullen we Snappet vanaf september 2020 in de groepen 5 t/m 8 structureel in gaan zetten. De stof van 

Snappet sluit naadloos aan op de papieren methoden. De kinderen van groep 6 en 7 hebben al veel kunnen werken 

op de tablets en daardoor zal de overstap naar de chromebooks weinig problemen opleveren. Het werken met 

Snappet betekent niet dat de kinderen alleen nog maar les krijgen via een Chromebook. Instructie wordt 

uiteraard nog steeds gegeven door de leerkracht. Ook zijn er lessen die echt op papier gemaakt moeten worden. 

Het zal dus een combinatie worden van digitale middelen en boeken/schriften. 

Het voordeel van Snappet is, dat leerlingen meer opgaven maken in minder tijd. Bij verwerking in schriften of 

werkboeken zien we soms pas bij het nakijken welke leerling extra aandacht en uitleg nodig had. Met Snappet is 

dit “live” en dus tijdens de les al te zien. Dit én de directe feedback die leerlingen zelf krijgen in Snappet, 

motiveert en versnelt het leerproces. Leerlingen zien tijdens de verwerking of ze een opgave goed of fout 

hebben. Deze directe feedback zorgt voor een effectiever leerproces. Daarnaast zien leerlingen zelf welke 

leerdoelen ze al beheersen en waar ze nog extra mee moeten oefenen. We merkten dat dit inzicht zorgt voor 

extra gemotiveerde leerlingen. Door het oefenen op hun eigen niveau stijgt het welbevinden van de kinderen. 

Snappet zorgt er ook voor dat de kinderen adaptief aan het werk kunnen. Kinderen krijgen hierdoor oefeningen 

die bij hun niveau passen.  

 

Alle leerkrachten hebben inmiddels een “Snappet training” gevolgd en 

hebben zin om het komende schooljaar met Snappet te gaan beginnen. 

 

 
 

 

 
Oud papier 

 

Er wordt in juli en augustus geen oud papier opgehaald! 

U kunt uw oud papier altijd kwijt in de containers 

die bij Hubo staan.  

 

 

 

 

 

 

 

Kort nieuws 
 

Aanmelden 

Is uw kind 3 jaar dan is het een 

goed moment om uw kind aan te 

melden bij de Basisschool.  

Op deze wijze is het bekend 

hoeveel kinderen we mogen 

verwachten en kunnen we hiermee 

rekening houden bij de indeling van 

de groepen.  

U kunt het inschrijfformulier 

downloaden van de website, maar 

ook telefonisch een afspraak 

maken bij de locatiedirecteur: 

0591-552042 of via 

locatieleider@obs-bascule.nl 

 

 

 

 

Basculenieuws 

Onze wekelijkse nieuwsbrief is ook 

op de website altijd te lezen. 

Mocht u de nieuwsbrief niet via de 

mail ontvangen kunt u dus altijd 

een kijkje nemen op www.obs- 
bascule.nl Zo blijft u op de hoogte. 

 

 
 
 

 

mailto:locatieleider@obs-bascule.nl
http://www.obs-bascule.nl/
http://www.obs-bascule.nl/
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