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Na de Kerstvakantie starten er vier nieuwe leerlingen bij ons op school in 

groep 5a, 7 en bij de kleuters. Dit zijn Lotte Bosch (in groep 5a), Julian Bosch 

(in groep 7), Gert Scholten (in groep 1) en Merijn van der Weg (in groep 1). 

Langs deze weg wensen wij alle 4 heel veel plezier toe op onze school. Er 

gaan na de Kerstvakantie maar liefst 136 leerlingen naar de Bente. 
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Kerstbakjes maken 

Om u nog even te helpen herinneren!!! Een aantal leden van de OR gaan op woensdag-

ochtend 18 december met alle leerlingen van school  kerstbakjes maken. We willen u vra-

gen om uw kind(eren) dinsdag 17 december alvast het volgende mee te geven naar school 

in een tas en voorzien van naam: 

(natte) Oase 

Mooi potje of bakje 

Groen (takjes, hulst, etc.) 

Versieringen (kerstballetjes, slingers, etc.) 

en natuurlijk een kaars.                                                                                                                                                                    

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!! 

 

Groep 1 woensdag les van juf Magreth 

In verband met het maken van de kerstbakjes en het kerstdiner op woensdag 18 december, 

geeft juf Magreth op deze dag les aan groep 1. Dit betekent dus dat groep 1 op maandag, 

woensdag en donderdag les heeft in het eigen klaslokaal. 
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 Nieuwsbrief 

De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben van 13 januari t/m 28 januari de Cito toetsweken. Tijdens deze weken 

maken zij (alleen ‘s ochtends) de Cito ‘Midden’ toetsen. Er wordt op het gebied van taal/spelling, rekenen en lezen 

(begrijpend en technisch lezen) getoetst hoe de leerlingen zich hebben ontwikkeld in het afgelopen half jaar.  

 

De resultaten van deze Citotoetsen zullen mede worden besproken tijdens de voortgangsgesprekken op dinsdag 25 

of woensdag 26 februari.  Langs deze weg willen wij de ouders alvast vragen deze weken rekening te houden met 

eventuele tandarts en/of dokter bezoeken (het liefst na schooltijd), maar ook om ervoor te zorgen dat uw kind goed 

uitgerust op school komt. Wij danken u voor uw medewerking. 

 

Cito ‘Midden’ toetsen 

Alle leerlingen hebben deze week een uitnodiging gekregen voor het kerstdiner. Op deze uitnodiging staat alle 

benodigde informatie voor deze avond. In dit bericht vindt u nogmaals de belangrijkste punten. 

Het kerstdiner is woensdag 18 December van 17.30 uur tot  19.00 uur. De zelfgemaakte gerechten kunt u vanaf 17.20 

uur (niet eerder) in de klas brengen. Hiervoor dient u de ingang van de leerlingen te gebruiken, dus niet door de 

hoofdingang naast het kantoor. Hier komen in principe geen leerlingen en/of ouders door. 

Om 18.50 uur  worden alle ouder/opa’s en oma’s uitgenodigd in de Viersprong om onder het genot van warme 

chocomelk en/of gluwein te komen luisteren naar onze leerlingen, die een aantal kerstliederen voor u zullen 

zingen. Na het zingen van deze liederen gaan de leerlingen eerst weer terug naar de klas. 

Om 19.00 uur is de kerstviering afgelopen. Ouders kunnen hun kind(eren) en de spullen van het kerstdiner vanaf 

deze tijd ophalen uit de klas. Dit gebeurt dan opnieuw via de ingang van de leerlingen. De hoofdingang dient   

hierbij wederom niet gebruikt te worden. Wilt u er op toezien dat u de juiste spullen en het overgebleven eten na 

afloop van het diner weer mee naar huis neemt?  

Kerstdiner 
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 Nieuwsbrief 

Meester Mark verlaat de Bente 

 

Lieve kinderen en (groot)ouders van de Bente, 

  

Na tien jaar met heel veel plezier te hebben gewerkt op onze mooie school wil ik jullie, met gemengde gevoelens, 

mededelen dat ik een nieuwe baan op een andere school heb. Vanaf 17 februari 2020 ben ik de nieuwe directeur van 

de Kardinaal Alfrinkschool in Emmen (Bargeres). Hoewel ik het natuurlijk erg spannend vind, heb ik wel heel veel zin 

in deze nieuwe uitdaging. 

De gemengde gevoelens komen uiteraard voort uit het feit dat ik alle betrokkenen van de Bente heel erg zal gaan 

missen. Het contact met de leerlingen, (groot)ouders, oppassers, pedagogisch medewerker en natuurlijk het team 

heb ik altijd als zeer prettig en zeer waardevol ervaren. Ik hoop dat ik dit ook op mijn nieuwe school zal krijgen. 

  

De afgelopen jaren is de Bente uitgegroeid tot de grootste school van Emmer Compascuum. Een school met voor-

namelijk blije en tevreden kinderen en (groot)ouders. Een school groeiende in een krimpgebied. Hier kijk ik met een 

groot gevoel van trots op terug. Nog steeds zijn er op de Bente genoeg ontwikkelingen gaande, zoals de Pilot met 

Snappet in de groepen 5 t/m 8, de IKC ontwikkelingen, het eigenaarschap van leerlingen vergroten, etc. Hoewel ik 

hier nog graag een onderdeel van uit had gemaakt is deze uitdaging op een nieuwe school op mijn pad gekomen. 

Een uitdaging die ik niet aan mij voorbij kon laten gaan voor mijn eigen ontwikkeling. Ik hoop dan ook dat men hier 

begrip voor heeft. 

  

De komende periode zal er gekeken worden hoe de procedure voor het zoeken naar een nieuwe locatiedirecteur 

voor de Bente ingevuld zal worden. Een locatiedirecteur die de plannen voor onze mooie school verder op kan 

pakken. De personeelsgeleding van de MR is momenteel, samen met de andere leerkrachten, bezig om een 

profielschets op te stellen voor de nieuwe locatiedirecteur. Hoe deze procedure verder zal verlopen zult u in het 

nieuwe kalenderjaar te horen krijgen. 

  

In de periode tot de voorjaarsvakantie zal ik ervoor zorgen dat de nieuwe locatiedirecteur mijn werkzaamheden 

naadloos kan overnemen. Ook geeft het mij de tijd om langzaamaan afscheid te kunnen nemen van alle lieve 

kinderen (en andere betrokkenen) van de Bente. Vrijdag 14 februari is mijn laatste werkdag op de Bente. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Mark Woltman 
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 Nieuwsbrief 

 Logopedie op school vanaf 6 januari 

                                    

 

Mijn naam is Sylvia Hellingman-Rijnvos. Ik ben alweer 25 jaar getrouwd en ben   

   de trotse ouder van 2 kinderen. Reizen en golfen zijn mijn hobby’s. 

   Mijn werk als logopediste is al 30 jaar mijn passie. Het blijft  een fantastische 

   uitdaging om nauwelijks sprekende kinderen aan de praat te krijgen en om 

   onverstaanbare kinderen verstaanbaar te leren spreken. 

   Vanaf 1989 ben ik werkzaam, eerst in mijn eigen praktijk in Hoorn en vanaf  

   2002 in Ter Apel en Musselkanaal.  Per januari 2020 voeg ik hier een locatie 

   op jullie gezellige school de Bente aan toe. Logopedische begeleiding op school 

   heeft een meerwaarde: als ouder kun je zo bij mij aankloppen, logpedie vindt 

   plaats onder schooltijd en er zijn nauwe contacten met de leerkrachten. 

 

  

U kunt bij mij terecht voor behandeling van alle logopedische problemen: 

   . spraak- en articulatieproblemen 

   . stotteren 

   . taalontwikkelingsproblemen 

   . afwijkende mondgewoonten (slis/open mondgedrag/ scheef gebit) 

   . stemproblemen 

   . ademproblemen 

   . lees- en spellingsproblemen (vooral beginnend lezen in groep 2 en 3) 

   . chronisch hoesten 

   . slikproblemen 

 

Telefonisch (06-29043191) 

   Mondeling   (in de lerarenkamer op maandagochtend) 

   Web-site     (www.logopediehellingman.nl) 

   A.s. maandag 16 december ben ik de hele ochtend op school aanwezig en kunt 

   U een afspraak met mij maken voor na de vakantie. 

 

   

Logopedie wordt onder 18 jaar volledig vergoed door alle zorgverzekeraars. 

 

   

Een verwijsbrief van een arts of specialist is noodzakelijk voor de       

   Logopedische behandeling op school volgens de regels van de  

   verzekeraars. 

               

 

 

    

 

 

    

   

    

    

 
                  

                                                                                         

http://www.logopediehellingman.nl


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 

Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2019. Het team van obs “de 

Bente” wenst iedereen heel fijne feestdagen en een gelukkig    

nieuwjaar toe!! 

We zien elkaar weer op maandag 6 januari. 

De volgende nieuwsbrief komt uit 

op donderdag 16 januari 2020. 

Laatste nieuwsbrief van 2019 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

Schaatsen groep 7/8 
Op vrijdagochtend 20 december (laatste schooldag) gaan de leerlingen van groep 7/8 naar de ijsbaan 

in het centrum van Emmen (Emmen on ice). Meester Willy heeft via SchouderCom gevraagd of er ou-

ders kunnen rijden om onze leerlingen hiernaar toe te kunnen vervoeren. De groep vertrekt vanaf 

school om 8.00 uur, De ijsbaan is voor ons gereserveerd van 8.30 uur tot  9.30 uur. Kinderen die in het 

bezit zijn van kunst- of ijshockeyschaatsen mogen deze meenemen. Het gebruik van andere schaatsen 

is helaas niet toegestaan. De kinderen die zelf geen schaatsen meenemen, kunnen kosteloos bij de 

ijsbaan schaatsen lenen. Handschoenen zijn tijdens het schaatsen verplicht!!  

Op vrijdag 20 december hebben de leerlingen geen gym en er komt geen biebbus. Wel mogen alle leer-

lingen deze dag een spelletje of speelgoed meenemen naar school. De Kerstvakantie begint vervolgens 

om 12 uur. Iedereen is die middag dus vrij. Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 begint de vakantie 

echter al een dag eerder en wel op donderdag 19 december om 14.25 uur. 

Geen gym en biebbus op vrijdag 20 december 


