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Na de meivakantie start er een nieuwe leerling op onze school. Dit is Tim 

Wolters. Hij start dan in groep 4. Langs deze weg wensen wij Tim heel veel 

plezier toe bij ons op school. Helaas moeten we ook afscheid nemen van 

een leerling. Dit is Isabella Slotboom uit groep 7. Hoewel we dit natuurlijk 

erg jammer vinden, wensen wij haar heel veel plezier toe op haar nieuwe 

school. Er gaan 135 leerlingen naar  “de Bente” na de meivakantie.  

Nieuwe leerling en vertrekkende leerling 

Nieuwsbrief 

 

17 april 2019 

Jaargang 27  Nr. 15 

Belangrijke data: 
 

18 april ‘19 

- Afsluiting theaterproject 

19 apr. t/m  5 mei ‘19 

- Goede vrijdag en meivakantie 

7 mei ‘19 

- Schoolreis groepen 3 t/m 6 

9 mei ‘19 

- Schoolreis groepen 1a en 1b/2 

10 mei ‘19 

- Zwemmen groepen 5 t/m 8 bij 

Aquarena Emmen 

20 mei ‘19 

- Dode hoek les groepen 5a en  

   5b/6 

21 mei ‘19 

- Klassenshow groep 1b/2 

23 mei ‘19 

- Schoolfotograaf 

- Stemmen Europees Parlement 

- Volgende nieuwsbrief 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

- Nieuwe leerling en  

   vertrekkende leerling 

- Schoolfotograaf 

- Schoolreizen 

- Goede vrijdag en meivakantie 

- Afsluiting theaterproject bij   

   Atlas theater 

- Opbrengst potgrondactie OR 

- Zwemmen groepen 5a t/m 8 

- Klassenshow groep 1b/2 

- Dode hoek les groepen 5a en  

   5b/6 

- Cito toetsen groepen 7 en 8 

- Volgende nieuwsbrief 

Schoolfotograaf 
Zoals u in de schoolkalender heeft kunnen zien, komt de schoolfotograaf binnenkort  

weer op school. Hij zal op donderdag 23 mei alle leerlingen van onze school en van Uk en 

Puk zo mooi mogelijk vastleggen op de ‘gevoelige plaat’.  Ook dit jaar is het weer mo-

gelijk om ook een foto te te laten maken van alle kinderen van een gezin, dus ook met de 

kinderen die nog niet op school zitten of naar Uk en Puk gaan. Deze foto’s zullen dan ook 

als eerste gemaakt worden om 8.30 uur.  U kunt zich hiervoor melden in de Viersprong. 

De foto’s zullen gemaakt worden volgens onderstaand schema (tijden zijn richttijden): 

8.30 u. – 9.30 u. Broertjes en zusjes foto (eerst met de kinderen die nog niet op school of 

bij Uk en Puk zitten).  

 

Rolanda van Wijk haalt de bijbehorende broertje(s) en/of zusje(s) op uit de klas(sen). 

Hierna de broertjes en zusjes die wel allemaal op school zitten  van bovenaf (groep 8). 

De oudste haalt zijn/haar broertje(s) en/of zusje(s) en brengt deze na het nemen van de 

foto weer terug naar de klas(sen). 

 

9 .30 u. – 10.00 u.  Uk en Puk (aansluitend groepsfoto) 

10.00 u. – 10.30 u. Groep 1a (aansluitend groepsfoto) 

10.30 u. – 11.00 u. Groep 1b/2 (aansluitend groepsfoto) 

11.00 u. – 11.30 u. Groep 3 (aansluitend groepsfoto)  

11.30 u. – 12.00 u. Groep 4/5a (aansluitend groepsfoto) 

Tussen de middag Teamfoto 

13.15 u. – 13.45 u. Groep 5b/6 (aansluitend groepsfoto) 

13.45 u.– 14.15 u.  Groep 7/8 (aansluitend groepsfoto 7/8 en groep 8 apart) 
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Schoolreizen 
Groepen 3 t/m 6: 

Dinsdag 7 mei 2019  gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 6 op schoolreis naar Attractiepark Drouwenerzand in 

Drouwen . We zullen rond 9.00 uur bij school vertrekken. ’s Middags om ongeveer 15.30 uur zijn we weer terug op 

school. 

 

Langs deze weg willen we u nog even wijzen op een aantal afspraken  m.b.t. de schoolreis:  

 De kinderen hoeven deze dag pas om 08.45 uur op school te zijn. 

 De kinderen mogen geen geld of mobiele telefoons meenemen. 

 Tussen de middag gaan we gezamenlijk eten. De kinderen krijgen patat, een snack en drinken. ’s Middags is er nog                    

tijd voor een lekker ijsje.  Ranja is er deze dag onbeperkt voor de kinderen. 

 De kinderen mogen voor in de bus snoep meenemen (het liefst geen chocolade en niet te veel). 

 De leerlingen van de groepen 4 t/m 6 mogen vrij door het park lopen. Zij dienen zich te melden op afgesproken 

tijden en plaats . De kinderen kunnen op die plek altijd bij de begeleiding terecht. 

 Voor de leerlingen van groep 3 zullen we zorgen voor 2 extra begeleiders. 

 

 

 

 

Groepen 1a en 1b/2: 

De leerlingen van de groepen 1a en 1b/2 gaan op donderdag 9 mei op schoolreis naar Giga Konijnenhol in Beerze. We 

zullen om 8.30 uur bij school vertrekken. ’s Middags rond 14.30 uur zijn we weer terug bij school. De kinderen worden 

gewoon om 8.25 uur verwacht in de klas. 

Giga Konijnenhol is een overdekte speelgelegenheid  waar de kinderen heerlijk kunnen spelen, klimmen en klauteren, 

dansen en springen, etc. Het wordt dus een dag met  veel speelplezier. 

De kinderen hoeven deze dag geen eten en/of drinken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd! Denkt u er wel aan om 

het meegekregen schoolshirt aan te trekken deze dag en deze maandag na de schoolreis ongewassen en ongestreken 

weer in te leveren?  

 

 

Het schoolshirt graag aantrekken op de dag van de schoolreis en vrijdag 10 mei ongewassen en ongestreken weer inle-

veren op school. Deze zullen de leerlingen een dag voor de schoolreis mee naar huis krijgen. 

 
Indien u vragen heeft, kunt u altijd binnenkomen om deze te stellen. 
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Afsluiting theaterproject bij Atlas theater 

Zoals u in een voorgaande nieuwsbrief hebt kunnen lezen, zullen alle leerlingen morgen met de bus naar het Atlas 

theater gaan. Dit is de officiële afsluiting van het theater project, waaraan we met alle groepen hebben deelgeno-

men. We vertrekken om half 9 naar Emmen. We willen u daarom vragen om ervoor te zorgen 

dat de leerlingen uiterlijk 8.20 uur op school zijn deze dag. Tijdens deze ochtend worden 

alle leerlingen eerst ontvangen in de zaal waar het welkom plaatsvindt. Daarna hebben alle 

groepen een theatrale rondleiding door het theater. Tijdens deze     theatrale rondleiding 

maken de leerlingen een rondleiding door het theater met hun eigen juf/meester.  

In verband met deze afsluiting, hebben we dit jaar geen uitgebreide Paasviering. Wel zullen 

de leerlingen ‘s middags in de klas nog een klein Paasprogramma volgen. 

Opbrengst potgrondactie OR 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de grote belangstelling voor de potgrond-actie van de OR. Mede 

dankzij de leerlingen en natuurlijk de kopers, is er voor de OR een opbrengst gerealiseerd van ongeveer €1000,-. De 

OR gaat dit geld gebruiken voor het organiseren van activiteiten  voor de leerlingen en/of voor de aanschaf van di-

verse materialen voor onze leerlingen.  

Klassenshow groep 1b/2 
Op dinsdag 21 mei is er weer een klassenshow. Ditmaal is het de beurt 

aan groep 1b/2 om zijn kunsten te vertonen op het podium van ‘de Vier-

sprong’. Om 13.25 uur mogen de uitgenodigde toeschouwers via de in-

gang 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 kinderen van de 

andere klassen en de genodigden genieten van de vele talenten die de kinderen van groep 1b/2 bezitten op het 

gebied van o.a.; dans, zang, muziek, acteren, etc. Per leerling mogen er maximaal 3 personen worden uitgeno-

digd (zoals: papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, etc.).  

Goede vrijdag en meivakantie 

De leerlingen zijn vrijdag 19 april vrij i.v.m. Goede vrijdag . Op deze dag begint tevens de meivakantie voor alle 

leerlingen en leerkrachten. De meivakantie duurt twee weken.  Dit betekent dat we elkaar weer op school zien 

op maandag 6 mei.  Langs deze weg wensen wij iedereen een heel fijne vakantie toe. 
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Zoals u wellicht weet wordt er in Emmen een nieuw overdekt zwembad gebouwd in de buurt van het FC Emmen 

stadion  en zal het oude zwembad, het Aquarena,  gaan sluiten. 

Alle basisscholen in de gemeente Emmen zijn benaderd om nog één keertje met de leerlingen uit de groepen 5 t/m 

8 te komen zwemmen in het oude zwembad. Ook mogen zij dan een kijkje nemen in de machinekamer. 

Hier willen wij natuurlijk graag gebruik van maken en dus hebben wij ons hiervoor opgegeven.  

Onze school kan in het Aquarena terecht op vrijdag 10 mei vanaf 11.00 uur. We verwachten rond 14.30 uur weer op 

school terug te zijn. 

Om in Emmen te kunnen komen zijn wij natuurlijk afhankelijk van vervoer en daarom zijn we op zoek naar mensen 

die mee kunnen en willen rijden deze dag. 

Lijkt het u leuk om onze leerlingen hier naartoe en weer naar school te vervoeren, dan kunt u zich hiervoor opgeven 

bij de leerkracht van uw kind. 

We hopen natuurlijk op voldoende opgaven, zodat we er samen een “spetterende” dag van kunnen maken. 

Verdere informatie over het zwemmen zullen de leerlingen ontvangen in de week na de meivakantie. 

De leerlingen van groep 4 zullen deze middag een leuke, alternatieve middaq hebben met juf Kaily. Het is echter 

nog even afhankelijk van het weer. Ook hierover meer in de week na de meivakantie.  

Zwemmen groepen 5a t/m 8 
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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 23 mei. 

Volgende Nieuwsbrief 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

Dode hoek les groepen 5a en 5b/6 
Op maandag 20 mei van 9 tot 10 uur, hebben de leerlingen van de groepen 5a en 5b/6 een verkeersles 

over de gevaren van de blinde hoek bij vrachtwagens en grote bussen. Er komt deze ochtend iemand 

van ‘Trffc Skils’ om deze gastles te verzorgen. We hopen op een leerzame ochtend, zodat de leer-

lingen voortaan weten waar ze op moeten letten bij het passeren of het stilstaan voor en/of naast éen 

vrachtwagen of bus. 

Cito toetsen groepen 7 en 8 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben zich de afgelopen dagen volledig ingezet bij het maken van de Cito Eindtoets 

(groep 8) en de Entreetoets (groep 7). Voor groep 8 zit er nu op. Wij zijn ontzettend trots op hun inzet en werkhouding en 

we hopen voor hun dat de uitslag voor hen voldoet aan hun verwachtingen. De resultaten zullen we na de meivakantie met 

hun en hun ouders delen, nadat we deze hebben binnengekregen. Voor groep 7 zit er nog niet helemaal op. Na de meiva-

kantie zullen zij nog op een aantal onderdelen getoetst worden. Wanneer dit precies is, zal na de vakantie bekeken wor-

den.   


