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In de afgelopen periode zijn er geen nieuwe leerlingen        

gestart. 

Er gaan op dit moment 134 leerlingen naar de Bente. 

Nieuwe leerlingen 

Nieuwsbrief 

 

14 februari 2019 

Jaargang 27 Nr. 11 

Belangrijke data: 

 

15  februari ‘19 

- Start Voorjaarsvakantie 

16 feb. t/m 24 feb. ‘19 

- Voorjaarsvakantie 

25 feb. ‘19 

- Weer naar school 

- Luizencontrole 

4 maart ‘19 

- Rosenmontag  

   (lln. ‘s middags vrij) 

7 maart ‘19 

- Klassenshow gr. 4/5a 

- Volgende nieuwsbrief 
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Theaterproject alle groepen 
Theater prikkelt een wereld waarin alles mogelijk is. Het prikkelt de fantasie en leert 

kinderen creatief denken. Theater inspireert, activeert en laat je op een andere manier naar 

het leven en de wereld kijken. Om onze leerlingen kennis te laten maken met deze in-

spirerende wereld, doet onze school dit jaar mee aan een groot theaterproject.  

Dit project vindt plaats in zowel de klas als tweemaal in het Atlas theater.   

Christie en Kris nemen zowel de onderbouw- als de bovenbouwleerlingen mee door het 

theater! Dit start al in de klas met een eigen televisieserie. Christie en Kris: Theater in de 

Klas! geeft de leerlingen inzicht in hoe het theater werkt – 

hoe een voorstelling wordt gemaakt – hoe het leven van 

een artiest eruit ziet en natuurlijk de beleving zelf! 

 

Het theaterproject heeft 2 programma’s: 

– Ik ben een Ster! Voor de groepen  1 t/m 4 

– Theaterfreaks! Voor de groepen 5 t/m 8 

 

Ik ben een Ster! (Groepen 1 t/m 4) 

Later als ik groot ben wil ik beroemd worden. Voor veel jongere kinderen is dit hun droom. 

Deze wereld uit de dromen van kinderen halen wij iets dichterbij met het programma Ik ben 

een Ster! De leerlingen kijken in de klas een 4-delige TV-serie waarin ze allerlei opdrachten 

krijgen die ze moeten uitvoeren omdat ze dit nodig hebben voor hun bezoek in het theater. 

Na de vier afleveringen komen de leerlingen naar het theater en bezoeken zij de voor-

stelling ‘Het geheim van de schatkist’. Een interactieve kindervoorstelling waarbij het 

draait om de fantasie en beleving van de kinderen en waarin de kinderen zelf meespelen. 

      

(lees verder op de volgende pagina) 
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Klassenshow groep 4/5a  

Op donderdag  7 maart is er weer een klassenshow. Ditmaal is het de beurt aan groep 4/5a om zijn kunsten te verto-

nen op het podium van ‘de Viersprong’. Om 13.25 uur mogen de uitgenodigde toeschouwers via de ingang van de 

Viersprong een plekje zoeken in de zaal. Hier zal om 13.30 uur de show gaan beginnen. Tot 14.00 uur kunnen de kin-

deren van de andere klassen en de genodigden gaan genieten van de vele talenten die de kinderen van groep 4/5a 

bezitten op het gebied van o.a.; dans, zang, muziek, acteren, etc. Per leerling mogen er maximaal 3 personen wor-

den uitgenodigd (zoals: papa’s, mama’s, opa’s, 

oma’s, etc.).  

Theaterfreaks! (Groepen 5 t/m 8) 

Theaterfreaks! maakt van de groepen 5 t/m 8 echte theaterfans. Christie en Kris vertellen in 4 afleveringen hoe het 

theater in zijn werk gaat. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag om alle ingrediënten te verzamelen en te 

maken die nodig hebben om een eigen voorstelling te creëren. Na de afleveringen in de klas komen de leerlingen 

naar het theater en maken zijn onder begeleiding van een theaterdocent in 2,5 uur een complete (mini) voorstelling 

met licht en geluid. 

 

De 4 lessen in de klas worden, deze week of in de eerste twee weken na de voorjaarsvakantie, gegeven door de eigen 

leerkracht(en). Vervolgens gaan de groepen 5 t/m 8 maandagochtend 11 maart naar het Atlas Theater om daar hun 

eigen mini voorstelling voor te bereiden en aan elkaar op te voeren. De groepen 1 t/m 4 gaan diezelfde dag ‘s mid-

dags naar het Atlas theater om daar een voorstelling te bekijken.  

 

Geen Paasactiviteit 

Ter afsluiting van het project gaan we op 18 april met de hele school naar het Atlas 

Theater om daar ’s ochtends deel te nemen aan allerlei activiteiten rondom theater. 

Omdat de afsluiting op donderdag 18 april is, hebben we in overleg met de OR beslo-

ten om deze dag geen Paasviering te organiseren. Dit vanwege de drukte deze dag en 

het feit dat de Koningsspelen de week ervoor ook al plaats vinden.  

 

Vervoer 

Voor zowel 11 maart als 18 april hebben we zelf voor vervoer gezorgd naar het Atlas 

Theater en weer terug naar school.  We laten ons deze dagen namelijk met  bussen 

heen en weer vervoeren. De OR heeft aangeboden om een deel van de kosten hiervan 

op zich te nemen. Dit is mogelijk, omdat we dit jaar geen Paasviering hebben en daarmee de kosten hiervoor uitspa-

ren. Namens alle leerlingen bedanken wij de OR voor deze bijdrage!!! 
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Pilot Snappet 

Onze school is gevraagd door ons bestuur om van 25 februari tot en met eind juni deel te nemen aan een pilot over het 

werken met Snappet.  

 

Snappet is een adaptief onderwijsplatform voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8, dat wordt aangeboden op tablets 

of op Chromebooks. De leerlingen maken, in ons geval, opgaven op een Chromebook die inhoudelijk vergelijkbaar zijn 

met opgaven in werkboeken, hierdoor blijven de werkvormen vergelijkbaar. De voordelen van Snappet ten opzichte 

van het gebruik van werkboeken concentreren zich op de drie volgende punten. Ten eerste ontvangen leerlingen met-

een feedback na het maken van een opgave. Leerlingen weten dus snel of ze de opgave goed of fout hebben gemaakt. 

Ten tweede worden er adaptieve opgaven aangeboden. Het programma past dan de complexiteit van de opgaven aan 

op het niveau en de leerbehoeften van de leerling. Tot slot geeft Snappet ook leerkrachten feedback. De leerkracht 

heeft tijdens de les direct zicht op de voortgang van individuele leerlingen en de gehele groep.  

 

In de week na de voorjaarsvakantie zullen we samen met 4 andere scholen in de gemeente Emmen beginnen met deze 

pilot. We hebben ervoor gekozen om deze pilot in groep 5b/6 plaats te laten vinden en dan in eerste instantie alleen 

op het gebied van rekenen. Om dit mogelijk te maken krijgen we (tijdelijk) 26 extra Chromebook tot onze beschikking, 

zodat iedere leerling in deze groep hiermee kan werken. Het zou kunnen dat het werken met Snappet zo goed bevalt, 

dat we ook andere vakgebieden op deze manier gaan aanbieden tijdens deze proefperiode. De tijd moet dit echter 

gaan uitwijzen. De keuze om de pilot in groep 5b/6 te laten plaatsvinden is omdat juf Mirella de reken-coördinator is 

van onze school en omdat zij zich reeds heeft verdiept in het gebruik van Snappet. Samen met juf Bonnie zal zij deze 

pilot invulling gaan geven door het volgen van een start– en vervolgcursus. Aan het eind van de proefperiode zullen 

zij hun bevindingen over het werken met Snappet delen met  ons 

bestuur en de andere collega’s van school. Hierna zal worden be-

sloten of we verder gaan met Snappet. De MR zal hierover ook om 

advies gevraagd worden.  

 

We laten u aan het eind van het schooljaar weten hoe de pilot is 

verlopen en wat de vervolgstappen zullen zijn.  

Potgrondactie OR 

Een keer in de twee jaar wordt er door de OR een voorjaarsmarkt gehouden. Aan deze markt is ook altijd een potgrond-

actie gekoppeld. Dit jaar is er geen Voorjaarsmarkt, maar vanwege het grote succes van de afgelopen twee potgrond-

acties, heeft de OR besloten om toch ook dit jaar weer potgrond te verkopen. Na de voorjaarvakantie zullen alle leer-

lingen een bestellijst mee naar huis krijgen, waarop de ouders, familie, buren, etc., aan kunnen geven hoeveel zakken 

potgrond ze eventueel willen bestellen.  

De bestelde zakken kunnen vervolgens worden opgehaald op school op een nog nader 

te bepalen datum. Ook het betalen kan/moet daar worden gedaan, zodat de kinderen 

niet met geld over straat hoeven te lopen. 

 Verdere informatie over data en tijden zal vermeld worden op de bestellijsten en zult u 

ontvangen via SchouderCom. 

De opbrengst van deze actie gaat naar de OR (Ouderraad), die het geld wederom zal 

gaan gebruiken voor de aanschaf van materialen en/of het organiseren van activiteiten 

voor de leerlingen van Obs de Bente.  

https://jobs.snappet.org/
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Verkeersregels 
Langs deze weg vragen we nog even weer uw aandacht voor de verkeersregels omtrent het parkeren, het halen en bren-

gen van leerlingen en de verkeersregels in het algemeen.  We merken namelijk dat het nodig blijft om deze regels te 

herhalen, omdat er niet altijd volgens de regels wordt gehandeld. Dit zorgt niet alleen voor irritaties onder ouders, 

maar zorgt met name voor onveilige en onoverzichtelijke situaties. 

Zoals we eerder hebben gemeld, kunnen we niet van de leerkrachten verwachten dat zij de verkeerssituatie rondom de 

school in de gaten houden en al helemaal niet dat zij iedereen aanpreken, die zich niet aan de regels houden. Hiervoor 

doen wij dan ook een beroep op (groot)ouders en/of oppas, om elkaar hier op een respectvolle manier op te attende-

ren, zodat we met z’n allen zorgdragen voor een veilige verkeersituatie rondom de school.  

Hieronder nogmaals de afspraken in samenspraak met de werkgroep verkeer:  

Bij het brengen: 

- Alle leerlingen die binnen een straal van 1 kilometer van de school wonen komen lopends of op de fiets naar school 

(wanneer mogelijk). 

- Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 1a, 1b, en 2 parkeren op de parkeerplaats bij het brengen van 

de leerlingen. 

- Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 laten de leerlingen bij de kiss and ride strook uitstap-

pen bij het brengen en rijden na het uitstappen meteen door (niet blijven staan). 

  

Bij het halen: 

- Alleen ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 1a, 1b, 2 en 3 parkeren zoveel mogelijk op de parkeerplaats 

bij het halen van de leerlingen (alleen wanneer de parkeerplaats vol is, parkeren zij op het Westerdiep!!!) . 

- Voor de school wordt nooit geparkeerd!!! Dit voor het overzicht van de brigadiers en de leerlingen. 

     - Dit betekent: 

         * niet parkeren in de berm over de gehele lengte van het schoolplein (van poppetje tot poppetje). 

         * niet parkeren in de vakken voor school (dus ook niet op de invalidenparkeerplaats, tenzij ontheffing). 

- Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 parkeren in de berm aan de overkant (westzijde) van 

de straat met de neus van de auto in de richting van waar ze naartoe moeten naar huis (dit is in dus anders dan het was. 

Dit om de buurtbewoners tegemoet te komen). 

     - De auto's die weer richting centrum/Runde moeten na het halen, parkeren met neus richting Runde in de berm tus-

sen school en de Runde (aan de WZ kant tussen de bomen) . 

     - De auto's die weer richting Doorsnee/Foxel moeten na het halen, parkeren met neus richting Doorsnee in de berm 

tussen school en de Doorsnee (aan de WZ kant tussen de bomen). 

- Geef leerlingen die op de fiets of lopend naar huis gaan altijd voorrang. 

- Geef elkaar de ruimte en tijd bij het verlaten van de parkeerplaats en/of de berm (5 minuten later thuis zijn is geen 

ramp!!). 
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- Wees respectvol en begripvol naar elkaar en bedenk altijd dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de veilig-

heid van onze kinderen. 

- Hou je aan de snelheid van 30 km per uur op het Westerdiep. 

- Volg de aanwijzingen van de verkeersmoeder en de brigadiers bij de straat en parkeerplaats goed op. 

 

Op de fiets: 

- Wie rechtsaf moet, gaat bij de rechter verkeersbrigadier staan, wie linksaf moet bij de linker verkeersbrigadier. 

Tot slot willen wij u vragen om dit bericht ook met opa's, oma's, oppas, etc. te bespreken, zodat zij ook op de hoogte 

zijn van de nieuwe afspraken. 

  

 Wij danken iedereen bij voorbaat voor hun begrip en medewerking!!! 

Verkeersborden geplaatst 

Sinds de verhuizing van onze school van het Oosterdiep naar het Westerdiep, hebben wij aangegeven bij de gemeente 

dat wij vinden dat het slecht wordt aangegeven dat onze school op deze plek staat. Verkeersgebruikers van het Wester-

diep worden niet gewaarschuwd voor het feit dat ze voorbij een school rijden. Om dit duidelijker te maken, hebben we 

in december een ontwerpwedstrijd georganiseerd voor alle leerlingen van onze school. Alle leerlingen hadden een ei-

gen verkeersbord ontworpen om aan te geven dat er een school aan het Westerdiep staat. De winnaars van deze wed-

strijd waren uiteindelijk Kyra Scholte uit groep 5a en Paulina Jazgar uit groep 4.  De twee ontwerpen van deze dames 

zouden vervolgens worden gedrukt op echte verkeersborden en zouden daarna geplaatst worden aan weerszijden van 

het Westerdiep om aan te geven dat er een school staat aan deze straat. Vandaag was het dan eindelijk zo ver en zijn de 

borden geplaatst door de gemeente. Wij hopen dat het voor weggebruikers nu duidelijk is dat ze zich in een schoolzone 

bevinden en dat ze hun snelheid hierop aanpassen. Hieronder een foto van beide verkeersborden: 
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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 7 maart. 

Volgende Nieuwsbrief 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

Voorjaarsvakantie 
Vrijdag 15 februari begint de voorjaarsvakantie. De vakantie duurt van 16 februari t/m 24 februari. We zien elkaar 

weer op school op maandag 25 februari. Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie toe!!! 

Luizencontrole 
Maandag 25 februari is er weer een luizencontrole. Alle leerlingen zullen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van 

neten en luizen. Houdt u hier dus rekening mee en maak geen mooie vlecht in het haar van uw dochter en graag niet te-

veel gel in het haar.  

De leerlingen zijn maandagmiddag 4 maart (Rosenmontag) ‘s middags vrij in verband met een 

studiemiddag van de leerkrachten. 

Studiemiddag (Rosenmontag) 

Opgave Brede School activiteiten 
Op www.actiefinemmen.nl staan weer allerlei leuke, nieuwe Brede School activiteiten klaar. U kunt uw kind(eren) via 

deze site opgeven voor een of meerdere (gratis) activiteiten. De leerlingen hebben vandaag hierover een flyer meege-

kregen naar huis. Een van de activiteiten staat ook op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. 
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