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Nieuwsbrief
Belangrijke data:
* 27 november ‘18
- Schoen zetten op school
- Klassenshow groep 5b/6
* 30 november ‘18
- Pietengym groepen
3 t/m 6
* 5 december ‘18
- Sinterklaasfeest
* 6 december ‘18
- Volgende nieuwsbrief

Nieuwe leerling(en)
Er zijn sinds de vorige nieuwsbrief geen leerlingen bijgekomen bij
ons op school. Er gaan op dit moment 125 leerlingen naar ‘De Bente’.

Sinterklaasfeest
Alle kinderen hebben vandaag een uitnodiging gekregen voor het Sinterklaasfeest op
woensdag 5 december. Hieronder volgt nogmaals het programma van deze dag:

In deze nieuwsbrief:
- Nieuwe leerling(en)
- Sinterklaasfeest
- Aanpassing pleinregels
- Schoolhandbal
- Schoen zetten
- Pietengym gr. 3 t/m 6
- Sten Rengers wint 3e
prijs
- Hulpouders gezocht
voor kerstbakjes maken
- Klassenshow groep 5b/6
- Volgende nieuwsbrief

We verwachten de kleuters ’s morgens om 8.20 uur in de klas en de overige kinderen om
8.25 uur op het plein. De kleuters komen dan met hun groepen ook naar het plein om de Sint
welkom te heten. Om 8.45 uur gaat Sinterklaas naar De Viersprong om daar volgens onderstaand schema de kinderen te ontvangen:

08.30 uur

Sinterklaas wordt verwelkomd op het plein

08.45 - 09.25 uur

groep 1a

09.30 – 10.10 uur

groep 1b/2

10.15 – 10.45 uur

groep 3

11.00 – 11.25 uur

groep 4/5a

11.30 – 11.55 uur

groep 5b/6

Deze ochtend hoeven de leerlingen geen eten en drinken mee te nemen, want Sinterklaas
trakteert. Er zullen de gehele ochtend foto’s gemaakt worden van ieder kind. Van deze
foto’s zullen wij vervolgens via Schoudercom een link sturen die u door zal sturen naar Myalbum.

Aanpassing pleinregels
Met ingang van volgende week zullen er een tweetal wijzigingen worden doorgevoerd t.a.v.
de pleinregels. De eerste is dat de leerlingen in de maanden december t/m februari niet
meer op het grasveld (ijsbaan) achter de school mogen spelen/voetballen. Dit i.v.m. de
weersomstandigheden. De tweede is dat de leerlingen ‘s ochtends de tas(sen) niet meer buiten in de bak hoeven te leggen of naar binnen kunnen brengen. De tas wordt nu pas bij binnenkomst, na de bel/toeter, opgehangen in de garderobe.
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Schoolhandbal
Ons gemengd schoolhandbalteam heeft op woensdagmiddag 14 november meegedaan aan het jaarlijkse
schoolhandbaltoernooi, georganiseerd door handbalvereniging DOS. Onze leerlingen hebben zich hier weer
van hun beste kant laten zien door met een mooie teamspirit, veel speelplezier en een goede inzet drie
mooie wedstrijden te spelen. Er werd zelfs 1 van de wedstrijden winnend afgesloten. Wij willen alle leerlingen en meester Willy en meester Wim dan ook bedanken voor hun inzet deze middag.

Schoen zetten
Sinterklaas heeft ons laten weten dat de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 op dinsdag 27
november op school hun schoen mogen zetten. Vergeet dus niet om uw zoon/dochter
een schoen mee te geven naar school deze dag (het liefst al eerder) en voorzien van
naam). De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 zullen natuurlijk ook niet worden vergeten,
mits zij in de klas een mooi lied zullen zingen voor de ‘Goed Heiligman’ natuurlijk. Het
cadeautje zullen de leerlingen vervolgens op woensdag 28 november in hun schoen of
la vinden (als het goed is!!).

Pietengym groepen 3 t/m 6
Vrijdag 30 november hebben de groepen 3 t/m 6 i.p.v. de gewone gymles Pietengym. De groepen 1a en 1b/2 hebben
deze week al Pietengym in het speellokaal gehad.

Sten Rengers wint 3e prijs
Woensdag 14 november waren de voorrondes van de jaarlijkse Veurdrachtwedstried in de Drentse streektaal voor de
jeugd t/m 13 jaar in buurtgebouw de Viersprong. Dit was één van de voorrondes. De andere voorronde vond plaats in
Dalen. In totaal deden er zo’n 75 kinderen mee. Voor onze school hadden zich 11 leerlingen opgegeven om mee te doen.
Lukas Meijer, Roan Mulder, Binck Kasius, Sten Rengers, Toufique Hajji, Indy
Schuurman, Jurgen Post, Aiden Olijve, Zoë Stuiver, Emma Mulderij en Joanie
Schuurman hebben een Drents gedicht voorgedragen uit het hoofd aan de jury
en aan het aanwezige publiek. Ze hebben het alle 11 erg goed gedaan!! De jury
was van mening dat, van de 36 voordragers in de Viersprong, er 5 van onze
school het zo goed hadden gedaan dat ze naar de finale mochten op vrijdagavond 16 november in het Atlas theater van Emmen; Lukas, Aiden, Zoë, Binck en
Sten. In deze zinderende finale van maar liefst 39 deelnemers waren er 6
prijzen te verdelen. Drie in de categorie groep 1 t/m groep 5 en drie in de categorie groep 6 t/m groep 8. Ook in de finale deden onze leerlingen het weer erg
goed! Dit resulteerde zelf in een geweldige derde prijs voor onze Sten in de
tweede categorie!!. We zijn hier natuurlijk hartstikke trots op en we willen
Sten dan ook feliciteren met deze fantastische prestatie!! Ook willen we alle
kinderen die hebben meegedaan bedanken voor het erg mooi voordragen van
hun gedichten. Voor de meesten is er volgend jaar weer een kans om een prijs
in de wacht te slepen!
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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.

Hulpouders gezocht voor kerstbakjes maken
Woensdag 19 december en donderdag 20 december gaan alle leerlingen samen met een aantal OR leden kerstbakjes
maken. Wij zijn nog op zoek naar ouders die zouden willen helpen bij het maken van deze kerstbakjes. Lijkt het je
leuk om mee te helpen dan kun je je opgeven bij Simone Kluitenberg. E-mail: simonemulder@hotmail.com

Klassenshow groep 5b/6
Dinsdag 27 november is de tweede klassenshow van dit schooljaar. Dit keer is het de
beurt aan groep 5b/6. Om 13.30 uur zal de show gaan beginnen. Tot circa 14.00 uur
kunnen de genodigden en alle andere leerlingen van school gaan genieten van de
vele talenten die de kinderen van groep 5b/6 bezitten op het gebied van o.a.; dans,
zang, muziek, acteren, etc. Per leerling mochten er maximaal 3 personen worden uitgenodigd (zoals: papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, etc.).
In verband met de nieuwe wetgeving op de privacy (AVG), is het helaas niet meer mogelijk om filmopnamen te maken van de voorstelling en deze daarna te verkopen aan
de ouders/verzorgers. Wij vinden dit natuurlijk erg jammer, maar we vragen u hierbij
om uw begrip.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 6 december.

