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In het nieuwe jaar zijn er 4 nieuwe leerlingen gestart op onze school. In 

groep 1a zijn Merijn van der Weg en Gert Scholten 4 jaar geworden en 

daarmee gestart op de basisschool. Lotte en Julian Bosch hebben al een 

aantal dagen kunnen wennen, maar ook zij zijn vorige week officieel ge-

start op de Bente in groep 5a en groep 7. Helaas hebben we ook afscheid moeten 

nemen van een leerling. Tim Wolters uit groep 5a is gestart op een school in Emmen. 

We wensen Merijn, Gert, Lotte en Julian heel veel plezier toe bij ons op school en 

Tim wensen we heel veel plezier op zijn nieuwe school.  

Er gaan op dit moment 135 leerlingen naar de Bente. 
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Automatische incasso 
Voor de ouders / verzorgers die toestemming hebben gegeven voor het betalen, in 8 termij-

nen, via automatische incasso van de ouderbijdrage en het schoolreisgeld, zal in de maand 

januari €5,- per leerling van de rekening worden afgeschreven (€4,50 voor ieder volgende 

kind binnen hetzelfde gezin). 

Cito ‘Midden’ toetsen 

De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben t/m 31 januari Cito toetsweken (met een uit-

loop in de week erna). 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 tech-

nisch lezen) getoetst hoe de leerlingen zich hebben ontwikkeld in het afgelopen half jaar. 

De resultaten van deze toetsen 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 dok-

ter bezoeken (het liefst na schooltijd), maar ook om ervoor te zorgen dat uw kind goed 

uitgerust op school komt. Wij danken u voor uw mede- werking. 

Gelukkig en gezond 2020 
Langs deze weg wensen de MR, de OR en het team van Obs 

de Bente u een gelukkig en vooral gezond 2020!! 
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De bonden en werkgevers in het basisonderwijs hebben een cao-akkoord bereikt. 

De eerder aangekondigde tweedaagse staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gaat echter gewoon door. 

  

De reden om de onderwijsstaking door te laten gaan, is omdat er nog steeds structurele investeringen nodig zijn om 

de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten. 

  

Er is op onze school geïnventariseerd wie van de leerkrachten gebruik wil maken van zijn/haar stakingsrecht. 

Op basis van deze inventarisatie is gebleken dat de leerlingen van de groepen 1a en 1b/2 op donderdag 30 januari niet 

naar school hoeven. De leerlingen van de groepen 3 t/m 6 hebben op zowel donderdag als vrijdag geen les i.v.m.    

stakende leerkrachten. De leerlingen van groep 7/8 gaan wel gewoon naar school op donderdag 30 en vrijdag 31  

januari. 

   

Wij informeren u nu alvast zodat u, sommige ouders vast opvang kunnen regelen voor  hun kind(eren). Wij vragen uw 

begrip! 

  

 

Staking op 30 en 31 januari 

 Nieuwsbrief 

Fietsverlichting 
Het is ons opgevallen dat de fietsverlichting bij een aantal leerlingen 

die op de fiets naar school komen niet of niet goed werkt. Of ze 

‘vergeten’ het licht aan te doen. Dit zorgt natuurlijk voor gevaarlijke 

situaties op de weg van en naar school (met name ‘s ochtends). Langs 

deze weg willen we iedereen vragen om de lichten aan te zetten als 

het donker is. Ook willen we de ouders vragen om de verlichting gere-

geld te controleren en wanneer nodig te repareren/herstellen.  

Open dagen VO 
Voor alle leerlingen in groep 8 is het een belangrijk jaar, waarin zij de keuze moeten maken voor een school in het 

voortgezet onderwijs. Om deze keuze makkelijker te maken, organiseren alle VO scholen in onze regio open dagen 

waarop de kinderen, samen met hun ouders, de scholen kunnen bezoeken. Ook zijn er meeloopmiddagen en informa-

tieve ouderavonden. De leerlingen van groep 8 hebben hierover al een flyer meegekregen met alle data van de ver-

schillende open dagen, doe-middagen en informatieavonden. Deze flyer hebben wij nogmaals als extra bijlage toe-

gevoegd bij deze nieuwsbrief.  
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Voorleesontbijt 
Op woensdag 22 januari starten De Nationale Voorleesdagen 2020 met Het 

Nationaal Voorleesontbijt. Onze school doet hier uiteraard weer aan mee.  

Dit houdt in dat wij deze ochtend starten op school met een verhaal dat 

wordt voorgelezen aan alle leerlingen en daarna een lekker en gezond 

ontbijt. Er hoeft deze woensdag dus thuis niet te worden ontbeten. Dit doen 

we gezellig met elkaar. Wel dienen de leerlingen het gewone ‘pauzehapje’ 

en drinken mee te nemen naar school. Wie er in de diverse groepen gaan 

voorlezen tijdens het ontbijt, blijft nog even een verrassing. Het thema is dit 

jaar ‘Dieren’. 

Van 22 t/m 31 januari zal er, in het kader van de Nationale Voorleesdagen, in 

de klassen extra aandacht worden geschonken aan (voor)leesplezier en 

boekpromotie. 

Schoollogopedie 
Op maandagochtend- en donderdagochtend kunt u voor logopedische hulp voor uw kind terecht op school (in de lera-

renkamer) op afspraak (binnenlopen/ www.logopediehellingman.nl/bellen:06-29043191). 

 

Middels de nieuwsbrief informeer ik u graag over logopedische problemen en hulp. 

 

Zuiggewoontes zijn na het 3e levensjaar een afwijkende gewoonte geworden en 

zijn oorzaak nummer 1 voor het scheef groeien van het gebit, vooral het ontstaan  

van een overbeet. 

Met de druk van de duim- of speen tegen het gehemelte, drukt je kind het  

gehemelte uit model en drukt je kind de tong omlaag, waardoor een voorwaartse tongbeweging wordt uitgelokt  

(= verkeerde slik en slisgedrag tijdens spreken).  

Bij een baby en dreumes is het zuigen op een duim of speen normaal, omdat zij 

een grote zuigbehoefte hebben en het zuigen veiligheid biedt. Maar al vanaf 1.6 

jaar is er sprake van een gewoontevorming, die steeds hardnekkiger wordt als 

kinderen ouder worden.  

 

Als ouder moet je eraan toe zijn, om je kind te laten stoppen met spenen of  

zuigen.  In de praktijk is het stoppen met de zuiggewoonte simpel, als je er  

mentaal achter staat.         

http://www.logopediehellingman.nl
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Geef uitleg  

De eerste stap is ‘uitleg’ geven waarom een kind niet meer op zijn duim of speen mag zuigen. Leg uit dat alleen 

baby’s op een duim zuigen en dat tanden steeds schever gaan groeien wanneer hij niet stopt met duimen Dit 

kun je met afbeeldingen of filmpjes verduidelijken. Wanneer kinderen snappen waarom ze iets af moeten leren 

verloopt het proces gemakkelijker. 

Stickers plakken voor elke dag dat er niet geduimd of op de speen is gezogen. 

Belonen voor het niet meer duimen of spenen. 

Pleisters plakken op de duim. 

Zorg voor een nieuwe situatie: als er geduimd of gespeend wordt met een 

knuffel of knuffeldoek, vervang die dan door iets anders. 

Samen de speen weggooien. Bedenk samen een ritueel om afscheid te nemen 

van de speen (aan een baby geven, met Sinterklaas meegeven, weggooien. 

Blijf doorzetten. Na een maand niet duimen of spenen is de gewoonte pas 

onder controle. 

 

  
worden meestal veroorzaakt door verkeerde mondgewoonten: 

Verkeerd slikken met tongdruk tegen de tanden,  een lage tongligging, zuiggewoontes, nagelbijten, tandenknarsen, lip-

likken en open mondgedrag. 

Vooral na het wisselen van het gebit rond 6 jaar is het raadzaam om te kijken, of uw kind met de tong tegen de tanden 

drukt blij slikken of spreken (slissen) en of de tanden uit model groeien. Met logopedische hulp kun je het verder scheef 

groeien van het gebit tegengaan.  

 

lokt uit, dat de tong laag in de mond ligt, waardoor je verkeerd 

gaat slikken, de kaken scheef kunnen uitgroeien en alle mondspieren verslappen. 

Bij open mondgedrag adem je door de mond, waardoor je eerder verkouden kunt  

worden. Open mondgedrag is een sterke gewoonte, die ontstaat door problemen 

in het keel- neus en oorgebied (verkoudheid, astma, opgezette amandelen). 

Met logopedische hulp kunnen we de afwijkende mondgewoonten afleren om een 

goede uitgroei van het gebit te bevorderen. Des te vroeger de hulp, des te groter 

het resultaat. Bij jonge kinderen is het afleren van de zuiggewoonten, training  

van de mondspieren en lipsluiting het doel. Bij oudere kinderen is de volledige, 

intensieve trainingsprogramma van sliktraining, mondspiertraining en het dragen 

van een pre-orthodontische trainer het doel om de gebitsstand te verbeteren en 

te kunnen behouden.  
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Nieuwe sporttenues  

Dankzij de vele acties de afgelopen jaren heeft de OR een redelijke reserve opgebouwd op de betaalrekening. Met dit 

geld probeert de OR jaarlijks of in ieder geval eens in de zoveel tijd, het geld te besteden aan iets leuks of nuttigs voor 

onze leerlingen. Dit jaar kwamen we er achter dat we, mede door de grote groei en slijtage, niet genoeg sporttenues 

meer hadden. Daarom heeft de OR besloten om voor de komende jaren nieuwe sporttenues te schenken aan de school. 

Er zijn in totaal 54 nieuwe tenues (oranje shirt, paarse broek en paarse sokken) en 8 keepertenues aangeschaft. Van alle 

shirts, broekjes en sokken zijn diverse maten gekocht voor alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8, zodat de tenues pas-

send zijn voor alle leerlingen. Wij zijn de OR erg dankbaar voor dit mooie cadeau voor onze leerlinge en we willen ze 

hier dan ook hartelijk voor danken!!!  
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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 30 januari. 

Volgende Nieuwsbrief 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

Voortgangsgesprekken groepen 1a t/m 8 

Op dinsdag 25 en woensdag 26 februari zijn de voortgangsgesprekken voor 

de leerlingen van de groepen 1a t/m 8, waarin de leerkracht(en), middels het 

schoolrapport, de voortgang van uw kind(eren) met u zal/zullen bespreken. 

In de week van 3 februari ontvangt u via SchouderCom een intekenlijst voor 

de gesprekken, waarin u kunt aangeven wanneer u op graag op gesprek wilt 

komen. U kunt dus kiezen uit dinsdagmiddag of dinsdagavond 25 februari of 

woensdagmiddag 26 februari. Let er wel op dat, als u meerdere kinderen op 

school heeft, niet dezelfde, maar opeenvolgende tijden kiest.   

Mocht u nou niet kunnen op een van de overgebleven tijden, neem dan even 

contact op met de leerkracht van uw kind(eren).  

Als u het rapport van uw kind(eren) nog niet heeft ingeleverd, dan willen we 

u vragen dit zo spoedig mogelijk te doen. 


