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Nieuwsbrief
Belangrijke data:
11 maart ‘19
- Theaterproject alle groepen
- Groep 5 t/m 8 eerder op
School (8.10 uur)
15 maart ‘19
- Nationale stakingsdag
* groep 3 vrij
* groep 7/8 ‘s middags vrij
20 maart ‘19
- Generale Staten verkiezing
21 maart ‘19
- Volgende nieuwsbrief

Nieuwe leerling
Woensdag 6 maart is er weer nieuwe leerlingen gestart bij ons op
School. Deze dag is Marijn Mulder namelijk 4 jaar geworden en daarom
mag hij in groep 1a beginnen bij juf Tineke. Wij wensen Marijn heel
veel plezier toe bij ons op school. Er gaan op dit moment 135 leerlingen
naar de Bente.

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
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het leven en de wereld kijken. Om onze leerlingen kennis te laten maken met deze in-
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Dit project vindt plaats in zowel de klas als tweemaal in het Atlas theater.

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

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 voorstelling ‘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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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 lessen in de klas zijn inmiddels allemaal gegeven door de eigen leerkracht(en). Maandag 11 maart gaan de groepen 5 t/m 8 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 middags 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 besloten 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 uitsparen. Namens alle leerlingen bedanken wij de OR voor
deze bijdrage!!!

Leerlingen gr. 5 t/m 8 maandag eerder op school
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, gaan de leerlingen van onze school, maandag 11 maart naar het Atlas theater in
Emmen voor een theaterproject. Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 betekent dit dat ze om 8.15 uur met de bus
naar Emmen gaan. We willen u daarom vragen om ervoor te zorgen dat de kinderen uit deze groepen uiterlijk 8.10 uur
op school zijn, zodat we om 8.15 uur kunnen vertrekken. Leerlingen die te laat komen dienen door de ouders zelf naar
Emmen te worden gebracht. We danken u alvast voor uw medewerking en begrip.

2

Nieuwsbrief

Voorleeskampioen Donya
Onze voorleeskampioen, Donya Drenth uit groep 8, is er helaas
niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Voorleeskampioenschappen. In een spannende halve finale van de Voorleeskampioenschappen van de gemeente Emmen, op dinsdagavond 5 maart in de bibliotheek van Emmen, was zij een van de
11 deelnemers. Desalniettemin las Donya heel mooi voor en ze
mag dan ook trots zijn op haar prestatie!!

Emmer-Compascuum Gezond
Trek er op uit in het voorjaar!!
Het voorjaar is voor veel mensen het mooiste seizoen: de natuur komt ineens weer
tot leven, bomen krijgen bladeren, bloesem danst over de takken, de vogels laten
hun aanwezigheid gelden met vrolijk gezang en natuurlijk met kuikentjes die gevoed moeten worden.
Officieel start het voorjaar/de lente pas op 20 maart, maar met het mooie weer van
dit moment kunnen wij er al eerder van genieten!
Omdat bewegen erg belangrijk is voor onze gezondheid, is het heerlijk nu een flinke wandeling te maken!
Tip: In de lente zijn er op veel dagen lammetjesdagen. Neem eens een kijkje en maak er een mooie wandeling achteraan!

EMMER-COMPASCUUM GEZOND
Gezondheid is een belangrijk thema in de huidige samenleving. Om Emmer Compascuum gezonder te maken, hebben een aantal enthousiaste inwoners en professionals de handen in elkaar geslagen. Samen met de gemeente
Emmen zetten zij de schouders onder het project ‘Emmer Compascuum Gezond’, waarbij er vele initiatieven worden ontplooid om gezondheid in de meest brede zin van het woord te
stimuleren en waarin vooral ook onderling verbinding met elkaar
wordt gezocht.
Maandelijks zal er een nieuwtje, informatie of een wist-je-datje over
gezondheid in de nieuwsbrief van uw school staan.
Voor meer informatie over EC gezond kunt u contact opnemen met Pia
Elenbaas op telefoonnummer 06-11977862
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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.

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 twee weken geleden hierover een
flyer meegekregen naar huis.

Potgrondactie OR
Een keer in de twee jaar wordt er door de OR een voorjaarsmarkt gehouden. Aan deze markt is ook altijd een potgrondactie gekoppeld. Dit jaar is er geen Voorjaarsmarkt, maar vanwege het grote succes van de afgelopen twee potgrondacties, heeft
de OR besloten om toch ook dit jaar weer potgrond te verkopen. Volgende week
zullen alle leerlingen 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.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 21 maart.
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Emmen,

5 maart 2019

Aan:

alle ouders / verzorgers van Obs de Bente

Onderwerp:

staking op 15 maart 2019

Beste ouders / verzorgers,
Zoals we u eerder al hebben geïnformeerd, is door diverse vakbonden, vrijdag 15 maart uitgeroepen tot een landelijke stakingsdag in
onderwijsland. Naast het basis- en voortgezet onderwijs, sluiten ook het mbo, hbo en de universiteiten zich aan bij deze actie.
Leerkrachten hebben stakingsrecht en inmiddels is geïnventariseerd welke leerkrachten willen staken. Het is aan iedere individuele medewerker van de school om te beslissen of hij/zij meedoet aan de staking.
Het schoolbestuur mag voor stakende leerkrachten geen vervangers inzetten deze dag.
Voor onze school betekent dit dat op 15 maart de lessen voor de volgende groepen vervallen:




Groep 3
Groep 7/8 (alleen ’s middags vrij)

De groepen 4/5a, 5b/6 gaan dus gewoon naar school deze dag en groep 7/8 alleen ’s ochtends.
Wij informeren u nu al over de staking, zodat u indien nodig, vast opvang kunt regelen voor uw kind(eren). Wij danken u voor uw begrip!

Met vriendelijke groet,
Team Obs de Bente
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