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

Langs deze weg wensen wij William (groep 1b) en Joanna Boes (groep 3) heel veel plezier 

toe bij ons op school. Helaas hebben we ook afscheid genomen van 

twee leerlingen. Dit zijn Dinand Koelemeijer en Lucas Koelemeijer. 

Hoewel we dit natuurlijk erg jammer vinden, wensen wij deze beide 

jongens heel veel plezier toe op hun nieuwe school. Er gaan nu 135 

leerlingen naar  “de Bente”.  
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Belangrijke data: 
 

5 april ‘19 

- Schoonmaakactie groep 7/8 

6 april ‘19 

- Afhalen potgrond OR 

9 april ‘19 

- Verkeersexamen groep 7/8 

- Klassenshow groep 3 

10 april ‘19  

- leerlingen groepen 1a en 1b/2   

   vrij 

12 april ‘19 

- Koningsspelen  

15 april ‘19 

- Schoonmaakavond OR 

- Gastles WOII gr.7/8 

16 en 17 april ‘19 

- Cito Eindtoets groep 8 

- Cito Entreetoets groep 7 

18 april ‘19 

- Afsluiting theaterproject 

- Volgende nieuwsbrief 

19 apr. t/m  5 mei ‘19 

- Meivakantie 
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Koningsspelen 
Vrijdag 12 april vieren we met alle leerlingen de Koningsspelen en gaan we genieten van het 

Koningsontbijt in buurtgebouw de Viersprong. Na het ontbijt gaan we uiteen in twee groe-

pen. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 blijven op school en de leerlingen van de groepen 

5 t/m 8 gaan op de fiets naar de sportvelden van CEC. Hieronder kunt u in het kort lezen wat 

het programma zal zijn deze dag:  

Alle leerlingen worden deze dag eerst gewoon om 8.30 uur op school verwacht in sportkle-

ding. We gaan namelijk eerst met alle leerlingen van onze school genieten van een over-

heerlijk Koningsontbijt. 

Leerlingen groepen 1 t/m 4: 

De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan na het ontbijt leuke spelletjes op school doen en 

zijn om 12.00 uur vrij (ook groep 4). Ze hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen 

naar school. Hier wordt voor gezorgd. In verband met de Koningsspelen, 

zijn de leerlingen van de groepen 1a en 1b/2 vrij op woensdag 10 april!!! 

Leerlingen groepen 5 t/m 8: 

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 fietsen na het ontbijt, tussen 9.30 

uur en 9.45 uur, samen met de begeleiders en leerkrachten naar de sport-

velden toe. Daar is het de bedoeling om de leerlingen 4 verschillende 

sportieve workshops en 1 muzikale workshop te laten volgen in blokken van 25 minuten. 

Deze workshops zullen worden gegeven door diverse sportverenigingen, een muziekdocent 

en studenten van de opleiding ‘Sport en bewegen’ van het Drenthe College. In de pauze krij-

gen de kinderen een gezonde snack en wat drinken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 

Boni. Wel willen we u vragen om uw kind een lunchpakket mee te geven. We eten namelijk 

op het sportveld tussen de middag. De Koningsspelen zullen, na een spectaculaire geza-

menlijke afsluiting op het hoofdveld, rond 13.15 uur afgelopen  zijn. De kinderen zijn daarna 

vrij. Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om te komen kijken bij de Koningsspelen!  
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Goede vrijdag en meivakantie 
De leerlingen zijn vrijdag 19 april vrij i.v.m. Goede vrijdag . Op deze dag begint tevens de meivakantie voor alle 

leerlingen en leerkrachten. De meivakantie duurt twee weken.  Dit betekent dat we elkaar weer op school zien 

op maandag 6 mei.  Langs deze weg wensen wij iedereen een heel fijne vakantie toe. 

Huiswerk voor spelling gewijzigd 

Al enkele jaren krijgen de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 bij het vak spelling, aan het begin van ieder nieuw thema, 

het woordpakket mee naar huis om te leren. De woorden die hier opstaan, zijn woorden die te maken hebben met de 

te leren spellingscategorieën van dat thema. We merken dat de leerlingen het daaropvolgende dictee vaak wel goed 

of redelijk maken, maar er zijn toch nog steeds leerlingen die vervolgens de geleerde categorieën op de cito toetsen 

(in januari en juni) toch niet of niet goed weten toe te passen. D.m.v. het analyseren van deze toetsen zijn wij tot de 

conclusie gekomen dat het alleen leren van de woorden van ieder thema niet goed bijdraagt aan het leren van de di-

verse spellingsregels die passen bij deze woorden. Door alleen de woorden te oefenen wordt er niet genoeg aandacht 

besteed aan het toepassen van deze regels. 

Om in de toekomst meer te focussen op de spellingsregels en minder op de woorden zelf, gaan we met ingang van het 

nieuwe thema, het huiswerk voor spelling een andere invulling geven. De leerlingen krijgen vanaf dan alleen de spel-

lingsregel(s) mee naar huis met een leeg schrijfblad. Het is de bedoeling 

dat de leerlingen vervolgens zelf  woorden zoeken/bedenken die passen 

bij de meegegeven spellingsregel(s). Deze nemen zij vervolgens mee naar 

school, waar ze vervolgens worden besproken. Dit zorgt er volgens ons 

voor dat de leerlingen beter inzien hoe ze dit toe moeten passen in plaats 

van het alleen maar leren opschrijven van de meegegeven woorden. We 

hopen dan ook dat deze manier een positief effect zal hebben op de be-

wustwording van de leerlingen op het gebied van spelling en dat de zij de 

verschillende spellingscategorieën leren herkennen en vervolgens kunnen 

toepassen bij de cito toetsen. 

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende op de hoogte hebben gebracht van deze wijziging en we rekenen op uw mede-

werking. 

Gastles 2e wereldoorlog groep 7/8 

Om de leerlingen van de groep 7/8 meer te weten te laten komen over hoe het er in deze regio aan toe ging in de 

2e wereldoorlog, krijgen zij op maandag 15 april een gastles van de heer Veldhuis. De heer Veldhuis zal, aan de 

hand van enkele waargebeurde verhalen, schetsen welke gevolgen de 2e wereldoorlog hebben gehad voor o.a. 

de Joodse gemeenschap in dit gebied, maar hij zal ook iets vertellen over het verzet en de bezetting van de Duit-

sers in het algemeen.  We hopen op een leerzame les. 
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Schoolreizen 
Groepen 1a en 1b/2: 

De leerlingen van de groepen 1a en 1b/2 gaan op donderdag 9 mei op schoolreis naar Giga Konijnenhol in Beerze. We 

zullen om 8.30 uur bij school vertrekken. ’s Middags rond 14.30 uur zijn we weer terug bij school. De kinderen worden 

gewoon om 8.25 uur verwacht in de klas. 

Giga Konijnenhol is een overdekte speelgelegenheid  waar de kinderen heerlijk kunnen spelen, klimmen en klauteren, 

dansen en springen, etc. Het wordt dus een dag met  veel speelplezier. 

De kinderen hoeven deze dag geen eten en/of drinken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd! Denkt u er wel aan om 

het meegekregen schoolshirt aan te trekken deze dag en deze maandag na de schoolreis ongewassen en ongestreken 

weer in te leveren?  

 

 

 

 

Groepen 3 t/m 8: 

Dinsdag 7 mei 2019  gaan de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 op schoolreis naar Attractiepark Drouwenerzand in 

Drouwen . We zullen rond 9.00 uur bij school vertrekken. ’s Middags om ongeveer 15.30 uur zijn we weer terug op 

school. 

 

Langs deze weg willen we u nog even wijzen op een aantal afspraken  m.b.t. de schoolreis:  

 De kinderen hoeven deze dag pas om 08.45 uur op school te zijn. 

 De kinderen mogen geen geld of mobiele telefoons meenemen. 

 Tussen de middag gaan we gezamenlijk eten. De kinderen krijgen patat, een snack en drinken. ’s Middags is er nog           

tijd voor een lekker ijsje.  Ranja is er deze dag onbeperkt voor de kinderen. 

 De kinderen mogen voor in de bus snoep meenemen (het liefst geen chocolade en niet te veel). 

 De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 mogen vrij door het park lopen. Zij dienen zich te melden op afgesproken 

tijden en plaats . De kinderen kunnen op die plek altijd bij de begeleiding terecht. 

 Voor de leerlingen van groep 3 zullen we zorgen voor 2 extra begeleiders. 

Het schoolshirt graag aantrekken op de dag van de schoolreis en vrijdag 10 mei ongewassen en ongestreken weer inle-

veren op school. Deze zullen de leerlingen een dag voor de schoolreis mee naar huis krijgen. 

 
Indien u vragen heeft, kunt u altijd binnenkomen om deze te stellen. 
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Praktisch verkeersexamen groep 7/8 

De leerlingen van groep 7/8 hebben dinsdagochtend 9 april het praktisch verkeersexamen. Ze vertrekken deze och-

tend op de fiets naar de Braakhekkeschool. Daar zullen ze in tweetallen een vastgesteld parcours door Emmer Compas-

cuum fietsen. Bij een aantal punten zullen zij bepaalde verkeersregels moeten opvolgen, zoals bijvoorbeeld het verle-

nen van voorrang, het uitsteken van een hand bij het doorgaan van een bocht, etc. Op deze punten zal 

een examinator toekijken of zij dit naar behoren doen. Per goed uitgevoerde handeling ontvangen zij 

een punt. Alleen wanneer een leerling genoeg punten heeft behaald, zal hij/zij slagen voor dit prak-

tisch examen. De uitslagen van het theoretisch verkeersexamen van vandaag en dit praktisch examen 

zullen uitwijzen of de leerling wel of niet zijn of haar verkeerdiploma zal ontvangen. We wensen alle 

leerlingen veel succes!! Vergeet niet om op dinsdag 9 april op de fiets op school te komen….. 

Afsluiting theaterproject bij Atlas theater 
Zoals u in een voorgaande nieuwsbrief hebt kunnen lezen, zullen alle leerlingen op donderdag 18 april met de bus 

naar het Atlas theater gaan. Dit is de officiële afsluiting van het theater project, waaraan we met alle groepen heb-

ben deelgenomen. We vertrekken al om half 9 naar Emmen. We willen u daarom vragen om ervoor te zorgen dat de 

leerlingen uiterlijk 8.20 uur op school zijn deze dag. Tijdens deze ochtend worden alle leerlingen eerst ontvangen 

in de zaal waar het welkom plaatsvindt. Daarna hebben alle groepen een theatrale rondleiding door het theater. 

Tijdens de theatrale rondleiding maken de leerlingen een rondleiding door het theater met hun eigen juf/meester.  

In verband met deze afsluiting, hebben we dit jaar geen uitgebreide Paasviering. Wel zullen de leerlingen ‘s mid-

dags in de klas nog wel een klein Paasprogramma volgen. 

Potgrondactie OR 
De bestelde potgrond kunt u zaterdag 6 april van 9.30 uur t/m 15.30 uur afhalen. We willen u vra-

gen om het strookje mee te nemen dat u hebt gekregen bij het bestellen. Dit zorgt voor een snel-

lere afhandeling en het helpt ons om bij te houden wie zijn potgrond wel of niet heeft opgehaald. 

Het afrekenen van de potgrond vindt ook pas plaats op het moment van het ophalen van de potgrond! Vergeet dus 

niet om (het liefst gepast) geld mee te nemen. Wij danken u voor uw medewerking. 

Klassenshow groep 3 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, zal groep 3 dinsdag 9 april 

(een weekje later dan gepland) hun klassenshow houden. De leerlingen van 

groep 3 hebben inmiddels allemaal een persoonlijke uitnodiging mee gekregen 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 be-

ginnen. Tot circa 14.00 uur kunt u vervolgens gaan genieten van de vele talenten die de kinderen van groep 3 

bezitten op het gebied van o.a.; dans, zang, muziek, acteren, etc.   
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    GEMEENTE EMMEN  

    VAKANTIEREGELING  
    2019/2020  

      

         

   primair onderwijs     

        

     uren   

         
   19 t/m 27 oktober 2019 25 3/4 herfstvakantie  

         

          
   vrijdag 20 december 2019 2     vrijdagmiddag voor kerstvakantie  
   21 december t/m 5 januari 2020 51 1/2 kerstvakantie  
         
          
   15 t/m 23 februari 2020 25 3/4 voorjaarsvakantie  
          
          
   vrijdag 10 april 2020 5 1/2 Goede Vrijdag   
   maandag 13 april 2020 5 1/2 Paasmaandag  
   dinsdag 5 mei 2020 5 1/2 Bevrijdingsdag  
          
   25 april t/m 8 mei 46     meivakantie  
         

   donderdag 21 mei 2020 5 1/2 Hemelvaart  
   vrijdag 22 mei 2020 5 1/2 plus vrijdag opvolgend  
          
          
   maandag 1 juni 2020 5 1/2 Pinkstermaandag  
          
          
         
   vrijdag 3 juli 2020 2     vrijdagmiddag voor zomervakantie  
   4 juli t/m 16 augustus 2020 154 1/2 zomervakantie  
          
        

   totaal 340 1/2   

        

   totaal beschikbare uren : 1348 1/4   

        

   resteert : 1007 3/4   

         

Vakantieregeling 2019/2020 
Met instemming van de GMR is de vakantieregeling voor het schooljaar 2019/2020 vastgesteld. Wanneer 

de vakanties en vrije dagen zijn kunt u hieronder lezen. 
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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 18 april. 

Volgende Nieuwsbrief 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

Schoonmaakavond OR 
Om de school zo schoon mogelijk te houden, doen de kinderen, de leerkrachten, de 

ouders en natuurlijk de schoolschoonmaakster, hun uiterste best. De tijd die de 

schoonmaaksters elke dag hebben is echter alleen  voldoende voor het uiterst nodige 

schoonmaakwerk. Inmiddels hebben er al 3 schoonmaakavond plaats gevonden. De 

eerst volgende schoonmaakavond zal nu plaats vinden op maandag 15 april vanaf  18.00 

uur. Voor de schoonmaakavonden is er geen intekenlijst en iedereen is van harte wel-

kom om te helpen. Wij hopen natuurlijk bij iedere schoonmaakavond op veel hulp, 

want “Vele handen maken licht werk!”. Alle vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij 

Ramona Bruins via bruinsramona@gmail.com.  Alvast bedankt voor uw medewerking!!! 

Cito toetsen groepen 7 en 8 
Op 16 en 17 april maken de leerlingen van groep 8 de eindtoets van Cito en de leerlingen van groep 7 de Entreetoets. Op 

deze dagen zullen de leerlingen van beide groepen iedere ochtend getoetst worden op de vakgebieden: 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 in de klas zitten bij meester Willy en de leerlingen van groep 7 zullen deze ochtenden bij meester Wim in de Vier-

sprong (speellokaal) zitten. Groep 7 zal, naast deze twee ochtenden, nog twee ochtenden getoetst worden. De planning 

hiervan wordt z.s.m. bekend gemaakt via de leerlingen zelf. 


