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Nieuwe leerlingen
Er zijn in de afgelopen periode geen nieuwe leerlingen bijgekomen.
Er gaan nu 135 leerlingen naar “de Bente”.

Cito eindtoets groep 8
8 mei hebben we de eindresultaten van de Eindtoets Cito ontvangen van onze leerlingen
uit groep 8. We waren blij om te zien dat de individuele scores vrijwel allemaal passen
bij het VO advies dat de leerlingen reeds in januari hebben gekregen. Een mooie bijkomstigheid is dat de gemiddelde score uit is gekomen op 537,3. Dit is boven het landelijk
gemiddelde, wat jaarlijks zo rond de 535 ligt en is ook boven de inspectienorm die van
toepassing is voor onze school. Wij zijn erg trots op onze leerlingen dat ze allen het
maximale uit zichzelf hebben weten te halen en dat dit geresulteerd heeft in een mooie
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gemiddelde score. Ook een pluim voor onze leerkrachten, omdat het wederom gelukt is
om onze leerlingen van groep 8 daar te krijgen waar ze het beste tot hun recht komen op
het Voortgezet Onderwijs.

Leerlingen vrij
De leerlingen zijn in verband met Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag vrij op donderdag 30 mei, vrijdag 31 mei en maandag 10 juni.

Cito toetsen groepen 3 t/m 7
Hoewel de zomervakantie voor de deur staat, is het op school nog geen tijd om achterover te gaan leunen en de teugels te laten vieren. De kinderen uit de groepen 3 t/
m 7 zullen zich van 3 t/m 21 juni nog volledig in moeten zetten voor de zogenoemde
Cito ‘Eind’ toetsen. Langs deze weg willen wij de ouders vragen om hier rekening
mee te houden i.v.m. tandarts en/of dokter bezoeken (het liefst na schooltijd), maar
ook om ervoor te zorgen dat uw kind voldoende uitgerust op school komt deze dagen. Alvast bedankt voor uw medewerking
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Avond-4-daagse
Iedere leerling heeft dinsdag een brief meegekregen over de avond-4-daagse met hierbij een opgaveformulier. Alle
kinderen van de groepen 1 t/m 8 van obs de Bente kunnen zich hiermee opgeven voor de 5 en 10 kilometer.
De organisatie voor onze school ligt in handen van de ouderraad. De kinderen (en ouders/begeleiders) kunnen zich opgeven middels de inschrijving op de achterkant van de brief die ze hebben meegekregen.
Dit jaar biedt de stichting 4 verschillende afstanden aan om te lopen: 2.5 km, 5 km, 10 km én de 15 km.
Via school kun je je aanmelden voor de 2,5 en de 5 km.
Omdat uit eerdere 4 daagsen is gebleken dat er weinig animo is om via school de langere afstanden te lopen, bieden we
die aanmelding niet via school aan. Iedereen die de 10 of 15 km wil lopen kan zich individueel voor deze afstand inschrijven op dinsdag 28 mei van 18.00 tot 20.00 uur in de Deele.
Kosten:
De inschrijfkosten voor 4 dagen bedragen € 5,00 p/p. Dit is inclusief de KWBN verzekering, traktaties onderweg en een
medaille.
Wil je maar 1 dag mee lopen dan kan dat ook. Kosten zijn € 2,50 p/p inclusief de KWBN verzekering, traktaties onderweg
en een dag medaille.
Meelopen als begeleider kan ook. De kosten hiervoor zijn € 1,50 per persoon/per 4 dagen inclusief de KWBN verzekering
en traktaties onderweg
Kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen uitsluitend meelopen onder begeleiding van een ouder/begeleider.
Opgave:
Opgeven via school kan tot uiterlijk vrijdag 24 mei as. Betaling dient direct te worden gedaan bij inschrijving. Vul hiervoor de gegevens op de achterzijde van deze brief volledig in (niet volledige inschrijving betekent geen verzekering en
dus ook geen opgave). Tot het eind van deze week kan deze ingevulde brief samen met het inschrijfgeld ingeleverd worden bij meester Mark. Zonder inschrijfgeld kunnen wij de inschrijving niet voltooien.
Participatiewebschop:
Ouders die onder de participatiewet vallen kunnen zich voor de 4 daagse aanmelden via de participatiewebshop:
www.participatiewebshop.emmen.nl>webshop>vrijetijd , en zoek vervolgens op: verfijnen op>locatie leverancier>Emmer-Compascuum.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u zich richten tot:
Ramona Bruins, 06-21293520
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Visie
Obs de Bente
Westerdiep OZ 96
7881 HG
Emmer Compascuum

Onze school richt zich op Marzano's elf factoren waar we als
school, leerlingen en leerkracht invloed op kunnen uitoefenen om te komen tot 'prestaties en ontwikkeling van de

www.obs-bente.nl
administratie@obs-bente.nl
0591-353320

leerling'.

Missie
Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk

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 gebieden bij te brengen.

BBQ groep 8
De traditionele afscheidsbarbecue voor groep 8 staat gepland op woensdagavond 10 juli,
aanvang 17.30 uur. De kinderen van groep 8 krijgen binnenkort allemaal een aparte uitnodiging, waarin zij op een strookje aan kunnen geven met hoeveel personen zij op de barbecue aanwezig zullen zijn.

Schoolvoetbal
Voetbalvereniging C.E.C. organiseert op woensdag 5 juni het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. De Bente
doet met maar liefst 6!!! teams mee. 2 teams groep 3/4 (ook de kinderen die zich later nog hebben opgegeven kunnen hierdoor meedoen), 2 teams groep 5/6 en 2 teams groep 7/8.
We hopen op een sportief toernooi met veel toeschouwers en wij wensen alle spelers veel succes. Verdere informatie over deze dag, ontvangen de leerlingen (die meedoen) van hun leerkracht.

Juf Marijke afwezig
In verband met een verhuizing, zal juf Marijke afwezig zijn op dinsdag 11 juni en donderdag 20 juni. Juf Kaily zal juf
Marijke vervangen op dinsdag 11 juni en juf Mirella zal groep 4/5a les geven op donderdag 20 juni.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 13 juni.
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