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Er zijn in de afgelopen periode geen nieuwe leerlingen bijgekomen op onze school.  

Er gaan nu 135 leerlingen naar  “de Bente”.  

Nieuwe leerlingen 

Nieuwsbrief 
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- Week van het geld 
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- Lijsten potgrond inleveren 
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- Theoretisch verkeersexamen 
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- Volgende nieuwsbrief 
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- Klassenshow groep 5b/6 
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Maandag 1 april gaan de groepen 5a, en 5b/6, in het kader van cultu-

rele mobiliteit, naar het Hunnebedmuseum in Borger. De leerlingen 

zullen om 8.25 uur vertrekken en om ongeveer 13.35 uur weer op 

school terug zijn.  Groep 4 heeft deze dag gewoon les van juf Kaily. 

Juf Mirella en meester Mark gaan als begeleiding mee naar Borger. 

 

Deze maand is het  ‘Meertmaond Streektaolmaond’, De Bente doet hier natuurlijk ook 

aan mee en daarom komen er woensdag 27 maart drie voorlezers om in alle groepen 

voor te lezen in het Drents.  

Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen de Nederlandse taal beter gaan beheersen 

door ook een tweede of zelfs een derde taal aan te bieden. Mede door dit onderzoek 

geven we op onze school Engels in alle groepen (1 t/m 8). Ook de Drentse taal krijgt 

(als derde taal) bij ons op school enige aandacht. Dit doen we onder andere d.m.v. 

het meedoen aan de Drentse Veurdrachtswedstried, voorlezers in het Drents, het 

aanleren van Drentse liedjes en door gebruik te maken van de website ‘Wiesneus’ bij 

een aantal lessen. Het doel hierbij is natuurlijk niet om alle leerlingen Drents te leren 

praten en schrijven, maar we vinden het wel belangrijk dat de leerlingen weten wat er 

gezegd wordt en waarom er zoveel dialecten/streektalen zijn en hoe dit is ontstaan.  

Voorlezen in het Drents 

Groep 5/6 naar het Hunnebedmuseum 
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 Nieuwsbrief 

Project ‘Omgaan met afval en plastic’ 

Op maandag 1 en dinsdag 2 april krijgen alle groepen een workshop over hoe ze verantwoord om kunnen gaan 

met plastic en afval in het algemeen. Tijdens deze diverse workshops worden de leerlingen uitgedaagd om op 

een andere (meer verantwoordelijke) manier te leren denken over ,en te kijken naar, het groeiende afvalpro-

bleem.  

Door op een uitdagende manier met deze materialen aan de slag te gaan, leren de kinderen dat afval niet waar-

deloos is, maar juist waardevol. Je er kunt er namelijk iets nieuws van maken.  

Middels deelname aan dit stimulerende, creatieve project, tracht de school op een leuke manier bij te dragen 

aan een structurele gedragsverandering met een betere wereld en een schoner milieu tot gevolg!  

De leerlingen hebben vandaag een brief mee naar huis gekregen, waarin er per groep extra informatie wordt 

gegeven over de verschillende workshops. Tevens wordt er gevraagd om een aantal afvalmaterialen mee te ne-

men naar school, waarmee de leerlingen aan de slag kunnen. Deze materialen dienen uiterlijk 29 maart op 

school te zijn. Wij hopen dat u hier aan mee wil werken.  

Alvast dank voor uw medewerking!  

 

Om het project af te sluiten, houdt groep 7/8 vrijdagmiddag 5 april een opruimactie aan het Westerdiep en mis-

schien ook de visvijver. Er zal in de bermen, sloten en bosjes gezocht worden naar zwerfaval. De leerlingen gaan 

met een vuilniszak op pad met hesjes en handschoenen aan om al dit afval op te ruimen. De gemeente Emmen 

heeft het benodigde opruimmateriaal beschikbaar gesteld. Aan het eind van de middag zullen deze leerlingen 

allen een opruimdiploma krijgen. Als u wilt  meehelpen bij de actie, dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Hieronder kunt u lezen wanneer er in welke groep een workshop wordt gegeven: 

 

De workshops  

maandag 1 april 2019  

8.15-9.45 uur: groep 1: Troep snoepers en rommelruimers  

10.00-11.30 uur: groep 1b/2: Troep snoepers en rommelruimers  

12.30-14.00 uur: groep 3: Troep snoepers en rommelruimers  

dinsdag 2 april 2019  

8.15-9.45 uur: groep 4/5: De slimme plastic soep sloep  

10.00-11.30 uur: groep 5/6: De slimme plastic soep sloep  

12.30-14.00 uur: groep 7/8: Vurige vuilnis vondsten  

vrijdag 5 april 2019  

12.30 uur: groep 7/8: Schoonmaakactie  
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 Nieuwsbrief 

Leerlingen groep 1a en 1b/2 woensdag 10 april vrij  

Vrijdag 12 april staan de Koningsspelen weer op het programma. Het precieze programma van deze dag ontvangt u bin-

nenkort van ons via een aparte brief.  

Wat we wel al kunnen melden is dat we met alle leerlingen eerst gezamenlijk gaan genieten van het Koningsontbijt in 

buurtgebouw de Viersprong. Hierna gaan we met de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 op de fiets naar het sportveld van 

CEC om daar in groepjes deel te nemen aan diverse sporten. Dit programma duurt tot ongeveer 13.30 uur, Verder info 

volgt binnenkort. 

Met de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan we allemaal leuke activiteiten doen op het schoolplein van onze school. 

Deze groepen zijn om 12.00 vrij.  

 

Alle  leerlingen hoeven deze ochtend geen eten of drinken mee te nemen voor in de pauze. Wel dienen de leerlingen van 

de groepen 5 t/m 8 een lunchpakket mee te nemen, die ze tussen de middag kunnen nuttigen.  

 

Voor deze gezellige ochtend zijn wij natuurlijk weer op zoek naar een aantal ouders en/of opa’s 

en oma’s die ons willen helpen met het begeleiden van een groepje kinderen bij de verschillende 

spelletjes en sporten.  

Dit geldt zowel voor de groepen 1 t/m 4 en voor de groepen 5 t/m 8.  

Vindt u het leuk om ons te helpen deze ochtend? In dat geval kunt u zich opgeven bij de leerkracht 

van uw kind.  

In verband met  de Koningsspelen op vrijdag 12 april, zijn de kleuters op woensdag 10 april vrij. Mocht dit problemen 

opleveren, dan vragen wij u contact op te nemen met de leerkracht van uw kind(eren). 

Koningsontbijt en Koningsspelen 

Klassenshow groep 3 weekje uitgesteld 

In verband met het project  ‘Omgaan met afval en plastic’ en de daarbij behorende workshops, zijn we genoodzaakt om 

de geplande klassenshow van groep 3 op dinsdagmiddag 2 april een weekje uit te stellen naar dinsdagmiddag 9 april. 

Wij snappen dat dit vervelend is voor de mensen die voor deze middag al vrij hebben gevraagd, maar we willen de leer-

lingen van groep 7/8 ook graag de kans geven om de klassenshow van groep 3 te zien. Wij weten pas sinds gisteren dat 

hun workshop in dezelfde tijd valt als deze klassenshow. Wij vragen dan ook om uw begrip voor ons besluit om de klas-

senshow een week uit te stellen. 

De leerlingen van groep 3 krijgen vandaag allemaal een persoonlijke uitnodiging mee voor hun ouders, opa’s, oma’s, 

oppas, etc. Hierin staat ook de nieuwe datum vermeld.  Om 13.25 uur op dinsdag 9 april mogen de genodigden via de 

ingang van de Viersprong een plekje zoeken achter in de zaal (de leerlingen van de overige groepen van school zitten 

vooraan). Om 13.30 uur zal de show gaan beginnen. Tot circa 14.00 uur kunt u vervolgens gaan genieten van de vele ta-

lenten die de kinderen van groep 3 bezitten op het gebied van o.a.; dans, zang, muziek, acteren, etc.   
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Op dinsdag 16 en woensdag 17 april maken de leerlingen van groep 8 de eindtoets van Cito. Sinds dit jaar is de afna-

me van de verplichte onderdelen verkort van drie naar twee dagen. Ook het aantal te maken opdrachten is vermin-

derd.  De leerlingen van groep 7 maken in de periode van 8 t/m 18 april op vier verschillende ochtenden de Entree-

toets van Cito. Op bovengenoemde dagen zullen de leerlingen van beide groepen getoetst worden op de vakgebie-

den: spelling, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden. Wilt u als ouder rekening houden met deze data 

i.v.m. het plannen van tandarts bezoeken e.d.? De leerlingen van groep 8 mogen deze ochtenden wat extra lekkers 

en drinken mee naar school. Let er wel op dat het eten hiervan niet stoort tijdens het maken van de toets, dus geen 

plastic zakjes a.u.b. De leerlingen van groep 8 zullen tijdens de Cito in de klas zitten bij meester Willy en de leer-

lingen van groep 7 zullen deze ochtenden les krijgen van meester Wim op het leerplein. 

Cito Eindtoets groep 8 en Entreetoets groep 7 

 Nieuwsbrief 

Theoretisch en praktisch verkeersexamen groep 7/8 

Dit schooljaar doen de leerlingen van de groepen 7 en 8 mee aan zowel het theoretisch, als 

het praktisch verkeers-examen. Op 4 april is het theoretisch examen op school en op 

dinsdag 9 april het praktisch examen bij de Braakhekke (o.v.b). De leerlingen dienen, voor-

afgaand aan het praktisch examen hun fiets (opnieuw) te laten keuren. Alleen wanneer 

deze is goedgekeurd mogen zij deelnemen aan dit examen. Deze keuring vindt plaats op 

maandagochtend 1 april. Wilt u er dus voor zorgen dat alle fietsen van de leerlingen tech-

nisch in goede staat zijn? 

De leerlingen van groep 7/8 moeten dus op 1 en 9 april op de fiets naar school.   

Potgrondactie OR 

Zoals u op SchouderCom hebt kunnen lezen, hebben alle leerlingen vandaag de bestellijsten voor de potgrondactie 

van de OR meegekregen, waarop de ouders, familie, buren, etc., aan kunnen geven hoeveel zakken potgrond ze willen 

bestellen.  

De opbrengst van deze actie gaat naar de OR (Ouderraad), die het geld gaat gebruiken voor de aanschaf van materialen 

en/of het organiseren van activiteiten voor de leerlingen van o.b.s. de Bente.  

De bestelde zakken kunnen worden  opgehaald op school: zaterdag 6 april van 9.30 uur 

t/m 15.30 uur  

Het afrekenen van de potgrond vindt pas plaats op het moment van het ophalen van de 

potgrond! Dit om te voorkomen dat de kinderen met geld over straat moeten lopen.  

Wij willen u vragen om de (volledig) ingevulde bestellijsten uiterlijk 1 april weer in te leve-

ren bij de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

Alvast onze hartelijke dank voor jullie medewerking en inzet voor de school!!! 
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Omdat we vorig jaar nieuwe polo’s hebben gekregen van de OR, welke onze leerlingen aan hebben bij diverse activitei-

ten, waaronder de schoolreizen, waren de oude t-shirts overbodig geworden. We hebben ervoor gekozen om deze te 

schenken aan een goed doel. Via juf Tineke hebben we een mooi doel gevonden. De t-shirts hebben namelijk een heel 

mooie bestemming gekregen bij een school in Gambia.  

 

Jannie Dijkstra-Schoonbeek uit Klazienaveen zet zich al jaren in om kleding, speelgoed en andere materialen die daar 

nodig zijn in te zamelen. Ieder jaar gaat ze naar Gambia om persoonlijk de ingezamelde kleding, spelgoed en andere 

materialen uit te delen. Zo ook de t-shirts van onze school. Ze heeft foto’s gestuurd en aangegeven dat ze daar ontzet-

tend blij waren met de t-shirts. Dit is dan ook goed te zien op deze foto’s. Dit maakt ons dan ook weer blij!!! De Bente is 

nu ook in Afrika bekend. 

Goede bestemming voor oude t-shirts De Bente 

 Nieuwsbrief 

Wijziging biebbus tijden. 

In verband met de grote drukte in de biebbus elke vrijdag, merken wij dat dit ten koste gaat van de effectieve leertijd in de 

klassen. Tevens is het zo dat er door een aantal leerlingen zoveel boeken worden geleend, die ze vervolgens een week 

later al weer inleveren. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen rustig de tijd hebben om hun boek(en) uit te zoeken en/of 

te ruilen, hebben we besloten om de tijden iets aan te passen. Groep 5b/6 gaat om 11.15 uur naar de bus. Pas als zij klaar 

zijn, geven groep 7/8 een seintje. Tegen 11.45 uur komen de groepen 3 en 4/5a weer terug van gym en zijn zij aan de beurt 

om de boeken te ruilen. Tevens wordt de regel ‘geen biebpas mee, niet ruilen’ weer strenger toegepast. 

Vrijdag 12 en 19 April is er geen biebbus i.v.m. de Koningsspelen en Goede vrijdag. Daarna is het twee weken Meivakantie.   

De leerlingen dienen hier dus rekening mee te houden bij het lenen van de boeken. Geleende boeken mogen ook bij de 

bibliotheek worden ingeleverd. 
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Visie  

Onze school richt zich op Marzano's elf factoren waar we als 

school, leerlingen en leerkracht invloed op kunnen uitoefe-

nen om te komen tot 'prestaties en ontwikkeling van de 

leerling'. 

 

Missie 

De Bente wil een lerende school zijn. 

De leerlingen leren van de leerkracht, leren van elkaar en 

leren zelfstandig te leren. 

De school stelt zoveel mogelijk in het werk om de leerlingen 

die basiskennis en vaardigheden op een groot aantal gebie-

den bij te brengen.  

Obs de Bente 

De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 4 april. 

Volgende Nieuwsbrief 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

Geen gym groep 7/8 
Vanwege de opruimactie op vrijdagmiddag 5 april, zullen de leerlingen  van groep 7/8 geen gym hebben.  

Automatische incasso ouderbijdrage 
Voor de ouders/verzorgers die toestemming hebben gegeven voor het betalen in 8 termijnen, via automatische incasso 

van de ouderbijdrage en het schoolreisgeld, zal in de maand april € 5,- ouderbijdrage per leerling van de rekening 

worden afgeschreven (€ 4,50 voor ieder volgend kind binnen hetzelfde gezin). 

 

Week van het geld 

Volgende week is het de Week van het geld (25 t/m 29 maart). Het 

doel hierbij is om leerlingen bewust om te laten gaan met geld. Ook 

wordt er op onze school aandacht besteed aan deze week. Zo krijgen 

de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 een Week van het geld krant 

mee naar huis en er zal in de diverse groepen extra aandacht besteed 

worden aan het verantwoord omgaan met geld.  


