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Nieuwe leerlingen
Langs deze weg willen we maar liefst drie nieuwe leerlingen van harte
welkom heten op onze school. Meike ten Cate, Mikai Muller en Bas Unij
zijn deze maand officieel gestart groep 1a, omdat ze alle drie, vier jaar
oud zijn geworden. Wij wensen hen heel veel plezier en succes toe bij
ons op school. Er gaan op dit moment 139 leerlingen naar de Bente.

Niet vaarwel, maar tot ziens….
Dit is hem dan…… de laatste nieuwsbrief die ik aan jullie schrijf. Terwijl ik aan het typen ben
denk ik terug aan mijn tijd op deze mooie school. Veel leuke en soms ook minder leuke herinneringen passeren de revue. Gelukkig zijn de minder leuke herinneringen erg schaars en
denk ik alleen maar met heel veel plezier en trots terug op de afgelopen tien jaar.
Het avontuur op de Bente begon als adjunct-directeur en leerkracht van groep 5/6 in januari
2009 en toen nog in het oude gebouw aan het Oosterdiep. Mijn rol als schoolleider werd
steeds groter met meer verantwoordelijkheden, totdat ik uiteindelijk in 2016, het stokje

- 2 maart ‘20
Culturele mobiliteit groepen 5
en 6 (Gevangenismuseum)

volledig mocht overnemen van meester Wichard.
Een nieuwbouw, een flinke toename in het aantal leerlingen, een mooi inspectiebezoek
vorig jaar, een erg goede waardering op de laatste leerling– en ouderenquête, de IKC

- 5 maart ‘20
Klassenshow groep 4/5a
12e nieuwsbrief

doelstellingen en de ontwikkelingen op digitaal onderwijs (Snappet) maken van de Bente
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Wat me het meest is bijgebleven van de Bente is de saamhorigheid tussen de leerlingen, de

een school van formaat in het dorp Emmer Compascuum. Een school met een goede naam,
die door steeds meer ouders wordt gezien als de ideale school voor hun dierbaarste bezit.
beschreven voor de Bente (zie verderop in deze nieuwsbrief).
ouders en het team van de Bente. Dit bleek gisteren wel tijdens mijn verrassings afscheidsfeestje. Wat een geweldig lied hebben de leerlingen gezongen en wat een opkomst
van de ouders. Bepakt en bezakt met de vele tekeningen en cadeaus en met een brok in mijn
keel ben ik gisteren naar huis gereden. Het contact met iedereen zal ik dan ook het meest
gaan missen. Even een gezellig praatje of natuurlijk een serieus gesprek,
het was altijd prettig en plezierig. Ik wens jullie allen het allerbeste toe en
ik bedank jullie voor alles wat ik samen met jullie heb meegemaakt en beleefd. Ik zal de Bente dan ook altijd met veel interesse blijven volgen en ik
kom regelmatig nog even langs, bijvoorbeeld bij het afscheid van juf Mia,
in april, zal ik zeker van de partij zijn! Vandaar ook dat ik niet wil spreken van een vaarwel,
maar eerder tot ziens! Dus tot gauw en we ‘bellen’ en ‘schrijven’!!!
Groetjes en veel liefs, Meester Mark
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Nieuwsbrief

Invulling taken meester Mark
Zoals u weet, neemt meester Mark vrijdag afscheid van Obs de Bente om te beginnen aan een nieuwe uitdaging op
de Kardinaal Alfrinkschool in Emmen.
Door het vertrek van meester Mark ontstaat er een vacature voor de positie van locatiedirecteur op de Bente. Hierover worden gesprekken gevoerd met het schoolbestuur en de MR van de school. Hierbij zijn de volgende afspraken
gemaakt:




De MR stelt samen met de clusterdirecteur een profiel op waaraan de nieuwe locatiedirecteur moet voldoen.
Het bestuur kijkt of er mobiliteitskandidaten binnen Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) zijn die voldoen aan het
functieprofiel en bepaalt aan de hand daarvan hoe de sollicitatieprocedure er uit zal zien.



Tot het moment dat de school een nieuwe locatiedirecteur heeft, zal er voor zowel de directietaken als voor de
lesgevende taak van meester Mark, een passende tijdelijke vervanging worden georganiseerd.
Voor de lesgevende taken van meester Mark (gym aan de groepen 3, 4/5a en 5b/6) hebben we reeds een vakleerkracht gym gevonden die op de vrijdagen de gymlessen gaat verzorgen tot de zomervakantie. Deze leerkracht, zijn
naam is DaniëlOosterhuis, zal deze week vrijdag (14 februari) al met meester Mark meelopen om alvast kennis te
maken met de leerlingen.
Zodra er meer bekend is over de definitieve invulling van de vacature van locatiedirecteur zal ik u hierover berichten. Tot deze tijd kunt u mij via de directiemail van de school (Locatieleider@obs-bente.nl) bereiken. Ook zal ik de
komende tijd, voor zolang als dit nodig is, meer op de Bente aanwezig zijn ter ondersteuning van het team.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Imbos – clusterdirecteur.

Data klassenshows groepen 4/5a en 3 gewijzigd
In verband met de Cito toetsen hebben we helaas moeten besluiten om de datum
voor de klassenshow van groep 4/5a een maand op te schuiven. In plaats van donderdag 6 februari zal deze nu plaats vinden op donderdagmiddag 5 maart. Ook de
klassenshow van groep 3 schuift mede hierdoor iets op. Deze verplaatsen we nu
naar een dinsdag. Dit doen we omdat juf Leonie niet werkt op donderdag en zij wel
graag de voorbereidingen en uitvoer van de klassenshow op zich neemt. De klassenshow van groep 3 verschuift hierdoor van donderdag 19 maart naar dinsdag 24
maart. We vragen uw begrip voor deze wijzigingen, maar we willen er zeker van
zijn dat alle leerlingen de kans krijgen om goed te kunnen oefenen voor de klassenshow, zodat ze een mooie voorstelling aan u kunnen laten zien.

Juf Tineke opvolger juf Mia
Zoals u weet, gaat juf Mia per 1 mei met pensioen. We zijn verheugd om u mee te kunnen delen dat juf Tineke tot de zomervakantie groep 1b/2 onder haar hoede zal nemen. We zijn blij dat we met deze opvolging een bekend gezicht voor
de klas krijgen. Dit geldt natuurlijk voor zowel de leerlingen als voor de ouders. Hoe de verdeling van alle groepen na de
zomervakantie er uit zal zien is op dit moment nog niet te zeggen.
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Zuivelproject
In de maand maart doen alle groepen mee aan een zuivelproject. Het doel van dit project is om de leerlingen te laten
zien waar zuivelproducten vandaan komen en hoe het uiteindelijk gemaakt wordt. Het is niet vanzelfsprekend dat je
een glas melk drinkt en een plak kaas met boter op je brood hebt. Er is veel voor nodig om dit allemaal voor elkaar te
krijgen. Het project wordt mogelijk gemaakt door de familie Scholten, die de gastlessen verzorgen met behulp van
speciaal daarvoor bedoelde lesmateriaal en werkboeken.

Per groep zal er op een dag ’s ochtends worden gestart met een gastles van een uur (van 8.45 uur tot 9.45 uur). Diezelfde dag zal er ’s middags (van 13.00 uur tot 14.00 uur) een bezoek worden gebracht aan de boerderij van de familie
Scholten, waar ze de opgedane kennis van de ochtend in de praktijk kunnen zien.

In de kalender staat een planning per groep. Er is echter een datum die we moeten wijzigen. De datum van groep 3 is
veranderd naar donderdag 19 maart, omdat deze groep op dinsdag 24 maart ook al de klassenshow heeft.

De planning ziet er nu als volgt uit:
Groep 1a

dinsdag 10 maart

Groep 1b/2

donderdag 12 maart

Groep 4/5a

dinsdag 17 maart

Groep 3

donderdag 19 maart (was dinsdag 24 maart)

Groep 5b/6

donderdag 26 maart

Groep 7/8

dinsdag 31 maart

Voorjaarsvakantie en Rosenmontag
Voor de leerlingen en leerkrachten start vrijdag 14 februari de voorjaarsvakantie t/m 23 februari. Op maandag 24 februari hoeven de leerlingen vervolgens maar een halve dag naar school. Alle leerlingen zijn ’s middags namelijk vrij i.v.m.
een studiemiddag van de leerkrachten. Dit wordt traditiegetrouw gekoppeld aan Rosenmontag, zodat u samen met uw
kinderen eventueel naar de Carnavalsoptocht in Barger-Compascuum kunt gaan kijken.

Hoofdluis
Op onze school zijn luizen en/of neten gevonden bij één of meerdere leerlingen. Dit is geen reden tot paniek, maar de
juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Langs deze weg willen wij alle ouders/verzorgers vragen om regelmatige controles uit te voeren bij uw kind(eren), zodat een snelle behandeling en bestrijding mogelijk is. Alleen op deze manier blijven kinderen elkaar niet ‘besmetten’. Wanneer
uw kind hoofdluis en/of neten heeft, dan is het advies het hem/haar gedurende twee weken
dagelijks, meerdere keren, te kammen met een fijntandige kam (bron: GGD). Het is aan te raden
om het kammen te combineren met het wassen van het haar met een antihoofdluismiddel
(deze is ook verkrijgbaar bij de Action). Tevens is het belangrijk om ook huisgenoten goed te
(blijven) controleren. Maandagochtend 24 februari zal er op school weer een luizencontrole
zijn. Wij danken u alvast voor uw medewerking.
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Nieuwe motto, visie en missie
Met instemming van de MR presenteren we u met trots de nieuwe motto, visie en missie van Obs de Bente. De
oude visie en missie was al een aantal jaren oud en past niet meer bij de huidige werkwijze van onze school.
Ook in het kader van de nieuwe IKC ontwikkelingen en onze visie op goed onderwijs, vonden wij het tijd om een
nieuwe motto, visie en missie op te stellen. Op deze en de volgende pagina kunt u lezen waar de Bente voor
staat en wat we als school, samen met de leerlingen en ouders willen nastreven:

Motto, missie en visie Kindcentrum de Bente
Obs de Bente, Buurtvereniging de Viersprong, Voorschool Uk en Puk en Kinderopvang BSO&Ko.

Motto:

Jezelf kunnen en mogen zijn stelt je in staat om het maximale
uit jezelf en anderen te halen
Missie (Waar staan we voor?):
Kindcentrum de Bente is toegankelijk voor alle kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar. Ons uitgangspunt is dat iedere
betrokkene van ons Kindcentrum zichzelf mag, kan en durft te zijn. Alleen wanneer iemand zichzelf kan zijn, voelt hij of zij
zich veilig en is het in staat om zich optimaal te ontwikkelen.
Kindcentrum de Bente biedt gedifferentieerd en adaptief onderwijs aan de hand van een doorgaande leerlijn. We hebben
oog voor de interesses en talenten van onze leerlingen, onze leerkrachten en onze pedagogisch medewerkers. Door leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerproces, hebben ze inzichtelijk aan welke doelen nog gewerkt kan worden. Door
modern onderwijs te geven, met aandacht voor de 21 eeuwse vaardigheden, bieden wij kansrijk onderwijs, waarbij we ook
de methodes los durven te laten. Hiermee willen we onze leerlingen opleiden tot moderne wereldburgers met als uiteindelijke doel om iedere leerling uit te laten stromen op het voortgezet onderwijs op het niveau en bij het interesse dat het beste bij hem of haar past. Bij dit proces zien we de ouders als partners, waarbij we 8 jaar lang hetzelfde doel hebben en dat is
de ontwikkeling en het welzijn van uw kind(eren).

Visie (Waar gaan we voor?):
Hoe wij onze missie in de toekomst willen gaan vormgeven in een visie, staat hieronder weergegeven aan de hand van de 5
belangrijkste kernwaarden uit onze missie:

1.

Welbevinden
Iedere betrokkene van ons Kindcentrum moet met plezier naar de Bente gaan en moet zichzelf kunnen en durven
zijn. Om hiervoor te kunnen zorgen is het belangrijk dat alle leerlingen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en
ouders zich prettig, gelukkig en veilig voelen op Kindcentrum de Bente. Om dit te waarborgen handelen we hoofdzakelijk preventief en meten we regelmatig het welzijn van alle betrokkenen.
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2.

Gepersonaliseerd leren
Op Kindcentrum de Bente werken we met een doorgaande leerlijn van 2,5 tot 12 jaar. Al in de Voorschool volgen wij
de ontwikkeling van een leerling. Iedere leerling ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Door dit te monitoren willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van ieder kind. In de groepen 5 t/m 8 maken wij, voor de
vakken rekenen, taal en spelling gebruik van het digitale platform Snappet. Snappet maakt inzichtelijk op welk niveau een leerling presteert en zorgt ervoor dat een leerling op zijn eigen niveau uitgedaagd blijft. Een leerling blijft
hierdoor altijd op het juiste niveau uitgedaagd en hoeft nooit onder of boven zijn kunnen te presteren.

3.

Eigenaarschap
We vinden het erg belangrijk dat iedere leerling op Kindcentrum de Bente eigenaar is van zijn eigen leerproces. De
leerling moet inzien dat hij of zij degene is die verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen ontwikkeling. Door inzichtelijk te maken op welk niveau een kind presteert en waar het nog aan kan werken ziet een leerling waar het toe
in staat is. Verder willen we, door het houden van kindgesprekken leerlingen laten verwoorden waar hij of zij nog
aan wil gaan werken.

4.

21 eeuwse vaardigheden
Wij leiden kinderen op tot wereldburgers. Dat betekent dat we de leerlingen voorbereiden op een wereld die ook
wij nog niet kennen. Wel weten we dat ICT en Techniek hierin een grote rol gaan spelen. We willen in ons onderwijs
hierop inspelen. De leerlijn Natuur, techniek en energie helpt ons de leerlingen in aanraking te laten komen met
techniek en duurzaamheid. Ook aan de creatieve ontwikkeling is gedacht. Ook hier willen wij de leerlingen in aanraking laten komen met diverse werkvormen op het gebied van knutselen, sport, dans, zang, toneel, etc. Dit doen
we op dit moment alleen nog maar met de klassenshows, maar in de toekomst willen we hier ateliers voor gaan
inrichten. Door de leerlingen met zoveel mogelijk verschillende werkvormen en vakken in aanraking te laten komen
willen we ze de kans bieden om er achter te komen wat ze leuk vinden en hopelijk komen zij en wij erachter waar
hun talent ligt.

5.

Rol van ouders
De rol van de ouders is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit start al direct na de geboorte. Veel
praten en voorlezen met en aan kinderen heeft een positief effect op de taalontwikkeling van kinderen. Een goede
taalontwikkeling helpt bij de verdere ontwikkeling, omdat het kind sneller dingen begrijpt en hierdoor sneller ver
banden kan leggen bij diverse vakgebieden. Wij zien de ouders dan ook als belangrijke partners. Gezamenlijk heb
ben we 8 jaar lang hetzelfde belang en dat is de optimale ontwikkeling en het welzijn van uw kind(eren). Weder
zijds respect is hierbij nodig. De leerkracht is onderwijsdeskundige en de ouders de opvoeddeskundige. Wanneer
we niet op elkaars stoel gaan zitten en we elkanders mening en handelswijze respecteren, heeft dit een positief
effect op de ontwikkeling van het kind.

Culturele mobiliteit groepen 5a, 5b en 6
Maandag 1 april gaan de groepen 5a, en 5b/6, in het kader van culturele mobiliteit, naar het
Gevangenismuseum in Veenhuizen. De leerlingen zullen al om 8.10 uur vertrekken en om ongeveer 13.00 uur weer op school terug zijn. We willen de ouders vragen om de leerlingen van
de groepen 5a, 5b en 6 al om 8.00 uur op school te laten zijn, zodat we ook echt om 8.10 uur
kunnen vertrekken. Groep 4 heeft deze dag gewoon les van juf Kaily. Juf Mirella en meester
Wim gaan als begeleiding mee naar Veenhuizen.
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Logopedie op school
Op maandagochtend- en donderdagochtend kunt u voor logopedische hulp voor uw kind terecht op school (in de lerarenkamer) op afspraak: binnenlopen, bellen:06-29043191, of mailen: www.logopediehellingman.nl.
Middels de nieuwsbrief informeer ik u graag over logopedische problemen en hulp.

In Nederland is lezen een belangrijke vaardigheid om mee te kunnen doen aan het maatschappelijke leven (school, studeren, mailen, appen, etc.). Voor leren lezen zijn de spraak- en
taalontwikkeling van wezenlijk belang. In groep 2 behoort een kind alle klanken- en klankpatronen van de Nederlandse taal correct uit te kunnen spreken, om tot een goede
verklanking bij het lezen en spellen te kunnen komen. De taalvaardigheid heb je nodig voor
begrippen rondom het leren lezen (1e letter, laatste letter, korte- en lange klanken etc.) en
tekstbegrip.

In januari van groep 2 wordt de toets voor beginnende geletterdheid afgenomen. Hierbij wordt het kind getoetst op: letterkennis, 1e letter in een woord herkennen, de auditieve
Synthese (hakken- en plakken), opnoemsnelheid van kleuren en het kunnen schrijven van
woorden en je eigen naam.
Als uw kind op deze toets niet sterk scoort, dan is het verstandig om vòòr groep 3 op de genoemde punten te trainen om
succesvol aan groep 3 te kunnen beginnen.




kinderen met spraak- en taalontwikkelingsproblemen
kinderen met dyslexie in de familie

Worden meestal veroorzaakt door verkeerde mondgewoonten:
Verkeerd slikken met tongdruk tegen de tanden, een lage tongligging, zuiggewoontes, nagelbijten, tandenknarsen, liplikken 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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Missie:
Kindcentrum de Bente is toegankelijk voor alle kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar. Ons

Obs de Bente

uitgangspunt is dat iedere betrokkene van ons Kindcentrum zichzelf mag, kan en durft te zijn.

Westerdiep OZ 96
7881 HG
Emmer Compascuum

Alleen wanneer iemand zichzelf kan zijn, voelt hij of zij zich veilig en is het in staat om zich
optimaal te ontwikkelen.
Kindcentrum de Bente biedt gedifferentieerd en adaptief onderwijs aan de hand van een doorgaande leerlijn. We hebben oog voor de interesses en talenten van onze leerlingen, onze leer-

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

krachten en onze pedagogisch medewerkers. Door leerlingen eigenaar te maken van hun eigen
leerproces, hebben ze inzichtelijk aan welke doelen nog gewerkt kan worden. Door modern
onderwijs te geven, met aandacht voor de 21 eeuwse vaardigheden, bieden wij kansrijk onder
wijs, waarbij we ook de methodes los durven te laten. Hiermee willen we onze leerlingen

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk

opleiden tot moderne wereldburgers met als uiteindelijke doel om iedere leerling uit te laten
stromen op het voortgezet onderwijs op het niveau en bij het interesse dat het beste bij hem
of haar past. Bij dit proces zien we de ouders als partners, waarbij we 8 jaar lang hetzelfde
doel hebben en dat is de ontwikkeling en het welzijn van uw kind(eren).

Motto:

Jezelf kunnen en mogen zijn stelt je in staat om het maximale uit
jezelf en anderen te halen

10 minutengesprekken groepen 1a t/m 8
Op dinsdag 25 en woensdag 26 februari zijn de 10 minutengesprekken 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. Alle ouders hebben vorige week via SchouderCom een intekenlijst
ontvangen, waarin u kunt aangeven wanneer u op graag op gesprek wilt komen. U kunt
kiezen uit dinsdagmiddag of dinsdagavond 25 februari of woensdagmiddag 26 februari. Let
u er wel op dat, als u meerdere kinderen op school heeft, niet dezelfde, maar opeenvolgende tijden kiest. U kunt zich nog inschrijven tot vrijdag 21 februari.
Mocht u nou niet kunnen op een van de overgebleven tijden, dan kunt u altijd even contact
opnemen met de leerkracht van uw kind(eren).

Schooljudo groepen 4 t/m 8
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 zullen ook dit jaar weer meedoen aan de schooljudo gastlessen. Deze lessen worden op vrijdag 28
februari en vrijdag 6 maart tijdens de reguliere gym-uren gegeven
door judovereniging Vos uit Emmer Compascuum.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt o.v.b. uit op donderdag 5 maart.
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