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Nieuwsbrief
Belangrijke data:
* 29 november ‘19
- Pietengym groepen
3 t/m 6
* 4 december ‘19
- Groep 7/8 naar Team FM
- VO gesprekken groep 8
* 5 december ‘19
- Sinterklaasfeest
* 9 december ‘19
- Kerstbal pakken voor het
Kerstdiner
* 9 t/m 11 december ‘19
- VO gesprekken groep 8
* 12 december ‘19
- Volgende nieuwsbrief

Nieuwe leerlingen
Er zijn sinds de vorige nieuwsbrief twee nieuw leerlingen bijgekomen bij ons op
school. Gisteren is Lizz Wijnholds 4 jaar geworden en daarmee ook officieel gestart
in groep 1 en maandag 2 december wordt Noa Thole 4 jaar. Dan begint ook zij in
groep 1. Wij wensen beide leerlingen heel veel plezier toe bij ons op
school. Er gaan vanaf maandag 131 leerlingen naar ‘De Bente’.

Sinterklaasfeest
Alle kinderen hebben onlangs een uitnodiging gekregen voor het Sinterklaasfeest op donderdag 5 december. Hieronder volgt nogmaals het programma van deze dag:
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 onder-
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staand schema de kinderen te ontvangen:

08.30 uur

Sinterklaas wordt verwelkomd op het plein

08.45 - 09.25 uur

groep 1

09.30 – 10.10 uur

groep 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 voor de kleine
pauze, want Sinterklaas trakteert. Wel dienen de leerlingen eten en drinken voor tussen de
middag mee te nemen. ‘s Middags heft iedere groep een eigen programma in de klas.
Er zal de gedurende de hele dag foto’s gemaakt worden van het Sinterklaasfeest. Deze
foto’s zullen wij vervolgens op onze afgeschermede pagina van My-album zetten, mits u
hier toestemming voor heeft gegeven. De link naar deze pagina ontvangt u binnenkort via

Pietengym groepen 3 t/m 6
Vrijdag 29 november hebben de groepen 3 t/m 6 i.p.v. de gewone gymles Pietengym. De
groepen 1 en 2 hebben vorige week al Pietengym in het speellokaal gehad.
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Schoolhandbal
Ons gemengd schoolhandbalteam heeft op woensdagmiddag 13 november meegedaan aan het jaarlijkse,
nieuw opgezette, schoolhandbaltoernooi in Klazienaveen. Onze leerlingen hebben zich hier weer van hun
beste kant laten zien door met een mooie teamspirit, veel speelplezier en een goede inzet hun uiterste best
te doen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een mooie 4e plek . Wij willen alle leerlingen en meester Willy
dan ook feliciteren met deze mooie prestatie.

Groep 7/8 naar Team FM
Op 4 december 2019 gaan de leerlingen van groep 7/8 in het kader van digitale geletterdheid en mediawijsheid,
naar Team FM in Erm voor een echte radiodag.
Tijdens deze dag leren de leerlingen uit groep 7/8 alles over de radio! Ze draaien hun favoriete plaat en maken zelf
radio. U kunt vanaf 10.00 uur zelf live meeluisteren via: http://drenthe.teamfm.nl
Maar dat is nog niet alles!
Tijdens deze leerzame, maar ook gezellige ochtend leren de kinderen ook om een boltaartje te vullen, te bekleden en te versieren. De kinderen gaan per persoon 5 cupcakes
bekleden met fondant. Hiervoor maken ze gebruik van gekleurd fondant, uitgestoken
figuurtjes van fondant en suiker decoraties. Bij wat oudere kinderen is het ook mogelijk
om wat kleine figuurtjes te boetseren. Na ongeveer 2 uurtjes gaan alle kinderen naar huis met een doosje gevuld
met 5 eigen gemaakte Team FM radio-taartjes en zijn ze een ervaring rijker over RADIO en TV.
Tevens wordt de school onder de aandacht gebracht doormiddel van een promo op de radio die 1 week lang te horen is op Team FM.
Meester Willy zal de ouders van de leerlingen van groep 7/8 via SchouderCom benaderen voor het rijden naar Erm
en weer terug naar Emmer Compascuum.

Kerstbakjes maken
Een aantal leden van de OR gaan op woensdagochtend 18 december met alle leerlingen Kerstbakjes maken. De leerlingen
We willen u vragen om de leerlingen dinsdag 17 december alvast het volgende mee te geven naar school in een tas en
voorzien van naam:



(natte) Oase



Mooi potje of bakje



Groen (takjes, hulst, etc.)



Versieringen (kerstballetjes, slingers, etc.)



en natuurlijk een kaars.

Tevens zijn we nog op zoek naar ouders die de leden van de OR willen helpen met Kerstbakjes maken bij de groepen
1 t/m 3 deze woensdag. Mocht u tijd en zin hebben, dan kunt u zich opgeven bij Simone Kluitenberg via:
simonemulder@hotmail.com.
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Kerstdiner
Dit jaar wordt er met Kerst weer een Kerstbuffet in de klas georganiseerd. Dit buffet zal zijn op woensdagavond 18
december. De kinderen krijgen hiervoor nog een aparte uitnodiging. De gerechten hiervoor worden, net als voorgaande jaren, door de vaders en/of moeders klaargemaakt.
Aan de deur bij elke klas komt vanaf maandag 9 december een grote kartonnen Kerstboom te hangen met daaraan papieren Kerstballen met
gerechten erop. Ouders kunnen, door het afpakken van zo’n Kerstbal van
de boom, kiezen welk gerecht zij zullen gaan maken. Men heeft hierbij de
keuze uit een voorgerecht, nagerecht of een hoofdgerecht.
Ouders van de bovenbouwgroepen (groepen 5a t/m 8) mogen ook hun
kind een Kerstbal laten kiezen. Laat dit dan wel even aan de leerkracht
weten middels een briefje.
Wij hopen op medewerking van alle ouders. Alleen dan wordt het Kerstbuffet vast een groot succes. Wij willen alle
koks er op wijzen de porties niet te groot te maken, aangezien we ieder jaar veel overhouden en het is zonde om eten
weg te moeten gooien.
Langs deze weg willen we u vragen om uw kind(eren) woensdagochtend 18 december al een tas (voorzien van naam)
mee te geven naar school, met daarin: een bord, bestek en een beker.
Tevens zijn wij voor het Kerstdiner nog op zoek naar warmhoudplaatjes. We willen u vragen om deze al voor woensdag 18 december te brengen op school, zodat we een goed overzicht hebben over het totaal aantal warmhoudplaatjes.
Het Kerstdiner is van 17.30 uur tot 19.00 uur. De zelfgemaakte gerechten kunt u woensdagavond vanaf 17.20 uur (niet
eerder) in de klas gebracht worden . Hiervoor dient u de ingang van de leerlingen te gebruiken, dus niet door de
hoofdingang naast het kantoor. Hier komen in principe geen leerlingen of ouders door.
Op vrijdag 20 december hebben de leerlingen geen gym. Wel mogen alle leerlingen deze dag een spelletje of speelgoed meenemen naar school. Alle leerlingen zijn deze dag om 12 uur vrij om te genieten van de Kerstvakantie. Voor de
kinderen uit de groepen 1 en 2 begint de vakantie al een dag eerder en wel op donderdagmiddag 19 december om
14.30 uur.
Om 18.50 uur worden alle ouder/opa’s en oma’s uitgenodigd, in de Viersprong, om te komen luisteren naar onze leerlingen, die drie Kerstliederen voor u zullen zingen. U kunt via de achterzijde van de Viersprong naar binnen. Na het
zingen van deze liederen gaan de leerlingen eerst weer terug naar de klas en kunt u wederom aan de achterzijde de
Viersprong verlaten.
Om 19.00 uur is de Kerstviering vervolgens afgelopen. Ouders kunnen hun kind(eren) en de spullen van het kerstdiner
vanaf deze tijd ophalen uit de klas. Dit gebeurt dan opnieuw via de ingang van de leerlingen. De hoofdingang dient
hierbij wederom niet gebruikt te worden. Wilt u er op toezien dat u de juiste spullen na afloop van het diner weer
mee naar huis neemt? Ieder jaar blijven er helaas toch nog spullen liggen!
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Emmer Compascuum gezond
Gezond de feestdagen door!
In de maand december wordt er vaak veel meer gesnoept om vervolgens in januari weer te starten met onze
goede voornemens. Kan dat niet anders?
Natuurlijk wel!! Uiteindelijk telt december maar 4 echte feestdagen: Sinterklaas, 1e en 2e Kerstdag en Oudjaarsdag. Probeer de andere dagen zoveel mogelijk op de voeding te letten.
Geef zelf als ouder het goede voorbeeld, want wat jij doet/eet, willen je kids ook. Uiteindelijk zijn daarom je
eigen kids je beste dieet!
Nog een super leuke en gezonde tip voor de kerst: Maak op een bord van gehalveerde kiwischijfjes of komkommer een kerstboom. Gebruik besjes en ander klein fruit om de boom te decoreren met zogenaamde kerstballen.

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-jedatje over gezondheid in de nieuwsbrief van uw school staan.
Voor meer informatie over EC gezond kunt u contact opnemen
via de Facebook pagina van Emmer-Compascuum gezond!
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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.

Schaatsen groep 7/8
Ook dit jaar gaan de leerlingen van groep 7/8 weer naar de ijsbaan in het centrum van Emmen.
De school heft zich hier weer voor opgegeven. Op dit moment weten we echter nog niet
precies op welke dag we aan de beurt zijn. Zodra dit bekend is, zal meester Willy via
SchouderCom vragen welke ouders kunnen rijden om onze leerlingen hiernaar toe te kunnen
vervoeren. Kinderen die in het bezit zijn van kunst- of ijshockeyschaatsen mogen deze meenemen. Het gebruik van andere schaatsen is helaas niet toegestaan. De kinderen die zelf geen
schaatsen meenemen, kunnen kostenloos bij de ijsbaan schaatsen lenen. Handschoenen zijn
tijdens het schaatsen verplicht!! Wordt dus vervolgd……..

Geen gym op vrijdag 20 december
Op vrijdag 20 december hebben de leerlingen geen gym. Wel mogen alle leerlingen deze dag een spelletje of speelgoed meenemen naar school. De Kerstvakantie begint vervolgens om 12 uur. Iedereen is die middag dus vrij. Voor de
leerlingen van de groepen 1 en 2 begint de vakantie echter al een dag eerder en wel op donderdag 19 december om
14.25 uur.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 12 december.

