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Nieuwe leerling
In de afgelopen twee weken is er 1 nieuwe leerlingen gestart
op onze school. Evi Robben is 2 oktober 4 jaar geworden en
officieel gestart groep 1a. Wij wensen haar heel veel plezier
en succes toe bij ons op school. Er gaan op dit moment 129
leerlingen naar de Bente.

Drentse Veurdrachtswedstried
Er hebben zich 11 leerlingen opgegeven voor de Drentse Veurdrachtswedstried van ‘t Aol
Volk’ op woensdag 6 November in Buurtgebouw de Viersprong. De leerlingen die meedoen hebben inmiddels allemaal een mooi gedicht uitgezocht, een gedicht laten laten
schrijven of er zelf een geschreven. Dit gedicht zijn ze op dit moment goed uit het hoofd
aan het leren, zodat zij deze op 6 November kunnen voordragen aan het publiek. Van deze
voorronde worden de beste voordragers uitgenodigd om op vrijdag 8 november hun
‘kunsten’ nogmaals te vertonen tijdens de grote finale in het Atlas theater in Emmen. Wij
wensen onze kandidaten natuurlijk heel veel success, maar vooral heel veel plezier toe bij
het oefenen en het voordragen van hun gedicht aan het publiek. De leerlingen die zich
hebben opgegeven worden op woensdag 6 november om 14.15 uur verwacht bij de
Viersprong. Hier dienen zij zich eerst te melden bij de organisatie.
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Fietscontrole VVN
De jaarlijkse fietscontrole is dit jaar op maandagochtend 14 oktober en zal worden uitgevoerd door Veilig Verkeer Nederland.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen deze dag de fiets meenemen en laten controleren op diverse punten. Met name de verlichting is natuurlijk erg belangrijk aangezien de
dagen steeds korter beginnen te worden. We willen u wel waarschuwen dat alleen fietsen
met een bel, goede verlichting, goed werkende remmen en een goed werkend slot worden goedgekeurd. Om teleurstelling bij de kinderen
te voorkomen is het verstandig om dit van te voren
goed zelf te checken. Wanneer een fiets is goedgekeurd zal het een sticker krijgen. Mocht het gebeuren dat een fiets niet helemaal is goedgekeurd, dan
gaan wij ervan uit dat de ouders ervoor zorgen dat
de gebreken worden gerepareerd en/of verholpen.
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Sint Maarten
Op maandagmiddag 11 november gaan alle leerlingen, aan het eind van de middag, de klassen rond om de geleerde Sint
Maarten liederen te zingen en om de gemaakte lampionnen aan elkaar te laten zien. We willen de ouders vragen om
alvast donderdag 7 november een lampionlichtje (voorzien van naam) mee te geven naar school.

Bosloop Polderputten
Op zondag 3 november is er weer de jaarlijkse Polderputten Bosloop in Ter Apel. Tijdens deze loop kunnen kinderen
individueel een prijs behalen in de diverse leeftijdscategorieën en afstanden of een prijs winnen voor de beste
school. De Bente heeft vorig jaar maar liefst drie prijzen weten te bemachtigen. Zo zijn Sten Rengers en Kyra Scholte
2e geworden in hun leeftijdscategorie en zijn de leerlingen van de Bente van de in totaal 9 scholen heel knap 3e geworden. Lijkt het je leuk om dit jaar (weer) mee te doen, dan kun je je opgeven bij meester Wim.

Boer-gondisch koken groep 7/8
De leerlingen van groep 7/8 gaan woensdagochtend op de fiets (fiets mee dus!!) naar
landgoed Scholtenszathe voor een culinaire activiteit:
Wat groeit er op het land van de boer en hoe kun je met deze gewassen een lekkere en
gezonde maaltijd maken? Kinderen ontdekken hoe het werkt van boer naar bord. Een kijkje op het land bij de boer en vervolgens samen koken en natuurlijk lekker eten. Echt boer-gondisch! Onder leiding van chefkok René Ruiter van Tafel 16
gaan de kinderen zelf een maaltijd maken van verse gewassen van het land om deze vervolgens op te eten.
Deze activiteit vindt plaats in het kader van de Dutch Food Week die gehouden wordt van 5 t/m 16 oktober 2019.
https://dutchfoodweek.nl
Na een kort welkom beginnen de kinderen met het schoonmaken van de uien, aardappels en wortels.
Het blijft nog een verrassing wat het menu is. Als de ingrediënten koken gaan we met de kinderen kort langs de schuren en
(afhankelijk van het weer) een deel van de gewassen. Bij terugkomst gaan we eten.
Afhankelijk van de weersomstandigheden: bij regenachtig weer graag laarzen aan. Graag oudere kleren dragen, in ieder
geval kleren die vuil mogen worden. Het kan zijn dat de leerlingen deze dag ietsje later thuis zijn.

Klassenshow groep 7/8
Op donderdagmiddag 17 oktober om 13.30 uur kunnen we alweer genieten van de eerste klassenshow van dit nieuwe schooljaar. Het is traditiegetrouw groep 7/8 die de spits afbijt. De
genodigden van deze groep mogen om 13.25 uur via de ingang van de Viersprong een plekje
zoeken achter in de zaal (de leerlingen van de overige groepen van school zitten vooraan). Om
13.30 uur zal de show gaan beginnen. Tot circa 14.00 uur kunnen zij vervolgens gaan genieten van de vele talenten die
de kinderen van groep 7/8 bezitten op het gebied van o.a.; dans, zang, muziek, acteren, etc. Per leerling mogen er
maximaal 3 personen worden uitgenodigd (zoals: papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, etc.).
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Luizencontrole
Na de herfstvakantie zal het LOT (Luizen Opsporings Team) de leerlingen van onze school weer controleren op de
aanwezigheid van hoofdluis. Wanneer uw zoon of dochter hoofdluis heeft, zult u gebeld worden door de leerkracht
van uw kind. Hij/zij zal u vragen om de juiste maatregelen te treffen om het hoofdluis tegen te gaan. Alle leerlingen
in de groep krijgen een brief mee om extra alert te zijn op de aanwezigheid van hoofdluis. Namen van leerlingen met
hoofdluis worden nooit prijsgegeven of gedeeld met andere ouders en/of andere leerlingen.
Het LOT is nog op zoek naar ouders en of grootouders, die elke maandagochtend na de schoolvakanties willen
helpen bij de luizencontroles. Mocht u tijd en zin hebben, dan kunt u dit aangeven bij meester Mark.

Binck voorleeskampioen obs de Bente
Binck Kasius uit groep 7 heeft op donderdag 10 oktober in een zinderende finale in buurtgebouw de Viersprong, de
voorleeswedstrijd gewonnen. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 van o.b.s. de Bente zagen (en hoorden) hoe Emma
Mulderij, Dani Ros en Binck Kasius hun best deden om de titel 'Voorleeskampioen van de Bente' in de wacht te
slepen. Hoewel alle voorlezers het erg goed deden, was het toch uiteindelijk Binck die door de jury werd uitgeroepen
tot winnaar. Hij heeft zich hiermee geplaatst voor de gemeentelijke voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Emmen.
Wij feliciteren Binck met deze mooie prestatie en wensen hem heel veel success toe in de volgende ronde!!

Kinderboerderij Villa Vita krijgt vorm
Met het gesponsorde bedrag van de meesters– en juffendag heeft Villa Vita, het gekozen goede doel van dit jaar, het
idee opgevat om een kinderboerderij bij de Villa te realiseren. De eerste werkzaamheden zijn inmiddels verricht en er is
al het een en ander zichtbaar. Bijvoorbeeld het konijnenhok op de foto’s hieronder. Bij dit konijnenhok komt een bordje
te hangen met daarop de naam van de school als dank voor de schenking. Namens Villa Vita nogmaals bedankt!!!

Verkeers(groot)ouder gezocht
Op dit moment beschikt onze school over 1 verkeersouder. Simone Kluitenberg helpt bijvoorbeeld mee bij het organiseren en begeleiden van verschillende activiteiten rondom verkeersveiligheid. In verband met haar werk is ze echter niet altijd beschikbaar en daarom zijn we opzoek naar een (groot)ouder die haar hier bij zou kunnen helpen/ondersteunen. Lijkt het u dus leuk om mee te helpen aan verkeersveiligheid gerelateerde activiteiten? In dat
geval kunt u zich melden bij Simone of meester Mark.
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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
De Bente wil een lerende school zijn.

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk

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 in een veilige omgeving.

Automatische incasso
Voor de ouders/verzorgers die toestemming hebben gegeven voor het betalen, in 2 termijnen, via automatische incasso
van de ouderbijdrage en het schoolreisgeld, zal in de maand november €20,- ouderbijdrage per leerling worden afgeschreven (€18,- voor ieder volgend kind).

Juf Tineke
Zoals, sommigen van u al weten, is juf Tineke al geruime tijd ziek. Bij haar is de ziekte van Pfeiffer vastgesteld.
Het herstel verloopt nog erg moeizaam. Het is op dit moment nog niet te zeggen wanneer zij hersteld zal zijn.
Gelukkig wordt zij gedurende haar afwezigheid vervangen door een, voor de leerlingen, bekend gezicht. Meester
Wim neemt tot haar herstel de honneurs waar in groep 5b/6 op de vrijdagochtend. We houden u op de hoogte.

Herfstvakantie
Volgende week hebben de leerlingen een week
herfstvakantie. De vakantie duurt van zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober. Wij wensen iedereen een
heel fijne vakantie toe. We zien elkaar weer op school
op maandag 28 oktober.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 31 oktober.
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