
 

 

 

Het BasculeNieuws 27-08-2021 
Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print 

 

 

 
Belangrijke data 

 

23 aug  Eerste schooldag! 

01 sept  groepen 1-2 voorstelling in de nieuwe bibliotheek  
06 sept  Schoolfotograaf 

07 sept  Schoolfotograaf 

07 sept  MR 
08 sept  Voorlichting bureau halt gr 8 

10 sept Bascule Nieuws 2 2021-2022 
13 en 14 sept Informatie avonden  

20 sept  OR 

 

Spreekuur 

Op dit moment is er geen wekelijks spreekuur op school. 

Indien u vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met de locatiedirecteur:  0591-552042 of 

via de mail: j.grupstra@oo-emmen.nl 

 

Start nieuwe schooljaar 

Afgelopen maandag mochten we de kinderen weer in school ontvangen voor de start van een nieuw 

schooljaar! Eindelijk kon de schoolbel weer aangezet worden en zijn de schooltijden en pauzetijden 

weer normaal! 

Veel blije, verwachtingsvolle gezichtjes waren te zien bij het naar binnen gaan en dat deed ons allen 

erg goed. We gaan er een heel mooi en leerzaam jaar van maken.  

Laten we hopen zonder verregaande maatregelen vanuit ons kabinet. Hier kunnen we met elkaar ook 

aan bijdragen door de laatste richtlijnen te hanteren! Hierover heeft u een brief vanuit ons bestuur 

Openbaar Onderwijs Emmen ontvangen.  

We vertrouwen erop dat u ons daarbij ondersteunt. Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Luizenpluizen 

Hallo allemaal.  

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan.  

Hopelijk mogen de kinderen weer elke dag naar school dit jaar, zonder al te veel beperkingen.  
Ook dit jaar willen we weer gaan luizen pluizen.  

Het is de bedoeling om dit elke eerste week na de vakantie te gaan doen.  
Daarvoor kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Heeft u tijd over en zin om ons te helpen met 

pluizen geeft u zich dan op via onderstaand telefoonnummer.  
Dit jaar is er ook een ander aanspreekpunt vanuit de OR, mochten er luizen zijn bij uw kind(eren ), 

dan mag u dat aan mij doorgeven, of bij de leerkracht van uw kind(eren).  

Mijn naam is Claudia de Vries, moeder van  Robin (gr 5) en Sem (gr 4) Mijn telefoonnummer is 
0618343679 

 
Met vriendelijke groet, Claudia de Vries 

 

 

mailto:j.grupstra@oo-emmen.nl


Informatieavonden op 13 en 14 september 

Het duurt nog even. Maar alvast ter informatie.  Op maandag 13 en dinsdag 14 september zijn de 
informatieavonden. Op maandag de groepen 1-2, 4, 6 en 8 

En op dinsdag de groepen 3, 5 en 7. Per avond zijn er twee rondes. We willen wel de hoeveelheid 
volwassenen beperken en vragen om alleen (een van de ouders/verzorgers van het kind) te komen.  

Gescheiden ouders vragen wij om de informatie te delen. De leerkrachten zullen u tegen die tijd 

vragen via SchouderCom op welk moment  (ronde 1 of ronde 2) u aanwezig bent.  
Zo proberen wij de grote van de groep te beperken om zo 1,5 meter tussen volwassenen te kunnen 

handhaven.  
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.  

 
Nieuws van de OR 

Alle groepen hebben dinsdag 24 augustus een goed gevulde sport en spel tas gekregen van de OR. 

Hier zijn we heel erg blij mee en zullen hier dankbaar gebruik van gaan maken met de groep! 

Bedankt!! 

Strookjes 

De leerlingen hebben deze week een opgave formulier meegekregen voor de LOI typcursus. U mag de 

opgavestrookjes inleveren bij de leerkracht.  

 

 
 
Fluoridespoelen 

Vandaag gaat er ook een enveloppe mee voor het fluoridespoelen.  
Wilt u graag dat uw kind hieraan mee gaat doen dan graag de enveloppe 

weer retour.  

 
Pauzehap 

We zien helaas dat niet alle kinderen voor de pauze iets gezonds meenemen.  

Er komen deze week regelmatig koeken en dergelijke tevoorschijn uit de tassen!  

We hebben hier duidelijke afspraken over en verzoeken u dan ook dringend om uw kind(eren) een 

gezonde boterham of fruit mee te geven voor in de pauze, zodat we met recht het predicaat ‘Gezonde 

school’ mogen dragen! Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Gymlessen, andere activiteiten en verjaardagen 
De kinderen mogen gewoon weer gymmen in de sportzaal. Bij alle andere 

activiteiten buiten het schoolgebouw houden we ons aan de geldende 
richtlijnen.  

De kinderen mogen gewoon weer hun verjaardag vieren in de klas. Denkt 

u eraan dat de traktaties voorverpakt zijn? Dank u wel.  

 

 



Werving leden Raad van Toezicht en directeur-bestuurder voor OOE 

Zoals wellicht bij u bekend gaat Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) per 1 januari a.s. 

verzelfstandigen. OOE wordt per die datum ondergebracht binnen een stichting. Voor de nieuwe 

stichting zijn we op zoek naar leden voor de Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder (College 

van Bestuur). Wilt u meer weten over deze functies of bent u zelf geïnteresseerd, kijk dan op 

www.oo-emmen.nl of www.versteege-search.nl 

 

Kunstproject: “KANDINSKY -  KLEUR & KLANK” 

Kandinsky was een Russische schilder die een ontwikkeling doormaakte van figuratief naar abstract 

schilderen. Naast het schilderen was hij ook een groot muziekliefhebber. Hij legde de link tussen muziek, 
vormen, kleuren en verhalen. Dit educatief kunstproject wordt aangeboden in een kleurrijke kunst-

kast! De leerlingen van de drie basisscholen (De Bascule, De Bron en De Zwaluw) zullen tijdens de 
kunstroute “De Verbinding” laten zien hoe zij zich hebben laten inspireren door deze kunstenaar 
Kandinsky. 

Waarom is dit project leerzaam en leuk voor kinderen? 

 ze gaan tekenen en schilderen op muziek   

 ze gaan kijken naar kunst en kunnen ze leren van andere kunstenaars 

 ze maken eigen composities met vormen (loose parts) en gaan dit digitaal verwerken 

 ze maken kennis met en luisteren naar verschillende muziekstijlen. Er wordt een muzikant 

uitgenodigd in de klas. 

 ze gaan zelf muziek maken met de meegeleverde instrumenten uit de kast en kunnen ook zelf 
instrumenten gaan maken. 

 en er wordt veel samengewerkt met medeleerlingen. 

Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben veel verbeeldingskracht en  

zijn van nature nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen.  
Ze leren tijdens deze lessen dat alles mogelijk is in de kunst  

en dat iedereen een andere beleving heeft,  
want ieder mens is immers anders. 

 
Atelier Marion Mencke 

teken- & schilderkunst 

info@marionmencke.nl 
06-22539607 

www.marionmencke.nl 

 

Op 2 oktober is de Kunst- en cultuurroute en dan laten we 

 in de school zien wat we allemaal gemaakt hebben.  
Komt u ook kijken???? 

 
Schoolkamp groepen 8 

We mogen weer op kamp!!! Het kamp voor de groepen 8 staat gepland op woensdag 22 september 

tot en met vrijdag 24 september aanstaande.  
Dat is dus al heeeeeel snel!! 

Vrijdag 27 augustus krijgen de kinderen van groep 8 ook een brief mee met het verzoek om te 
betalen. Bent u alvast op de hoogte.  

Zou u zo vriendelijk willen zijn de betaling voor het schoolkamp z.s.m. over te maken? 
Alvast bedankt.  

 

 
 

 
 

 

 

http://www.oo-emmen.nl/
http://www.versteege-search.nl/
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ANWB Streetwise komt op bezoek!! 

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele 
telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de 

verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 25 en 26 
oktober naar onze school te komen.  

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle 

leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen naar onze school en geven 

verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een 
rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een 

aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst. 

De vier onderdelen zijn: 

Voor groep 1 en 2:  
Toet toet: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig 

oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje. 

Voor groep 3 en 4:  

Blik en klik: Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een 

fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les. 

Voor groep 5 en 6:  

Hallo auto: In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de 

invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.  

Voor groep 7 en 8:  

Trapvaardig: Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter 

voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.  

Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het 

filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise We gaan er samen met de kinderen een 

onvergetelijke dag van maken!! 

Schoolfotograaf op 6 en 7 september 

Wat fijn dat de schoolfotograaf weer mag komen en dat de kinderen gewoon op een klassenfoto 

mogen. Ook zal er een foto gemaakt worden van schoolgaande broer(tjes)- en zus(jes).  

We hebben een planning gemaakt en bij mooi weer maken we de groepsfoto buiten en anders in het 

speellokaal.  

 

Maandag 6 september Dinsdag 7 september 

 

08:30-09:00  Voorschool  groep 1 08:30-09:00   Voorschool groep 2 

09:00-09:30  6a ( 24 lln) 09:00-09:20   4b (18 lln) 

09:30-10:00  1 / 2b (18 lln) 09:20-09:40   7a (21 lln) 

 09:40-10:00   5a (16 lln) 

Pauze Pauze 

10:30-11:00   5b  (17 lln) 10:30-11:00   6a (23 lln) 

11:00-11:25  1/2d (17  lln) 11:00-11:30   1 / 2a (18 lln) 

11:25-11:45  3a (18 lln) 11:30-12:00   1 / 2c (17 lln) 

Pauze Pauze 

12:45-13:15 3b (21  lln) 12.45- 13:05  7b (17 lln) 

13:15-13:45   4a ( 20 lln) 13:05- 13:25  8a ( 20 lln) 

13:45- 14.25  Broertjes/Zusjes 13.25- 13:50  8b (17 lln) 

13:50- 14:25 Broertjes/zusjes 

 

Op het tijdstip wanneer de groep aan de beurt is zal de groepsfoto en zullen de individuele foto’s 
gemaakt worden.  

 

http://www.anwb.nl/streetwise


 

Schoolmaatschappelijk werk de Velden 

Nieuw-Amsterdam-Veenoord, Erica, Zandpol & Schoonebeek 

 

Even voorstellen:  

Wij zijn Judith Hegge-de Boer en Leonie Boerhof.  

 

Wij werken vanaf juli 2021 bij welzijnsorganisatie Sedna als schoolmaatschappelijk werker in 

gebiedsteam de Velden. Wij zijn vanuit het schoolmaatschappelijk werk van Sedna, verbonden aan 

jullie school. 

Met welke vragen kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk? 

 Als uw kind het lastig vindt om voor zichzelf op te komen;  

 Uw kind gaat met tegenzin naar school, door bijvoorbeeld pestgedrag;  

 Wanneer u en uw partner uit elkaar zijn (gegaan) en jullie merken dat jullie kind daar last van 

heeft of om te leren gaan met de nieuwe situatie;   

 Uw kind komt in aanraking met verlies/ rouw;  

 Als u iets opmerkt aan uw kind, maar niet precies weet wat er is en daar zorgen over maakt;  

 Als u het opvoeden soms best lastig vindt en daar graag over wil praten;  

 Als u denkt dat inzet van het maatschappelijk werk ervoor kan zorgen dat iets voorkomen kan 

worden (preventief);  

 als u andere vragen heeft over uw kind en niet weet waar u terecht kunt of het even niet zo 

lekker loopt met uw kind om andere redenen. Samen met de u als ouder(s) en eventueel 

school wordt gekeken naar passende ondersteuning voor uw kind. 

 

Hoe komt u in contact met ons: 

 Via de intern begeleider (ib’er) van school 

 Bellen of mailen naar: 

Judith: 0630585936 E-mail: j.hegge@sednaemmen.nl (Bereikbaar op  

maandag, dinsdag (oneven weken), donderdag & vrijdag) 

Leonie: 0682085290 E-mail: l.boerhof@sednaemmen.nl (Bereikbaar op maandag) 

Soms is één gesprek al voldoende, soms zijn er meer gesprekken nodig. Ook blijkt soms dat er andere 

hulp nodig is. Samen met u zoeken we een oplossing die bij uw kind, bij u en de school past. De hulp 

van schoolmaatschappelijk werk is geheel vertrouwelijk en gratis.  

 

 

 

mailto:j.hegge@sednaemmen.nl
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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.nl  

 

Voorschool Bascule 

Wat fijn om elkaar weer te zien na de zomervakantie! We hopen dat iedereen een leuke vakantie 

heeft gehad. 

We starten deze week met het thema ‘ik en mijn familie’. De kinderen nemen foto’s mee van thuis om 

te laten zien en over te vertellen.  

De eerste week staat vooral in het teken van (weer) wennen, samen spelen en het lokaal ontdekken. 

Samen met Puk gaan we met de trein naar oma, wat heb je daar voor nodig? En wat doet een 

conducteur? We knutselen een mooi fotolijstje en doen daar een mooie foto van onszelf in! Zo maken 

we het lokaal weer gezellig!  

 

 

 

BSO Zus & Zo 

De scholen zijn weer begonnen, dus de BSO is weer volledig geopend.  
We luisteren naar alle verhalen over de vakanties van de kinderen.  
Wat een verhalen allemaal.  
We zijn super blij dat alle kinderen er weer zijn.  
 
Groeten team Zus & Zo 
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