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Nieuwsbrief
Nieuwe leerlingen

Belangrijke data:
19 december ‘19
Groepen 1a t/m 3
Kerstbakjes maken
20 december ‘18
Groepen 4 t/m 8
Kerstbakjes maken
Kerstdiner
17.30 u. — 19.00 u.
Start vakantie gr. 1 /2
Volgende nieuwsbrief
21 december ‘18
Groepen 6 t/m 8 naar de
ijsbaan in Emmen
Start Kerstvakantie
12.00 uur groep 3
14.30 uur gr. 4 t/m 8

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we weer twee nieuwe leerlingen mogen begroeten bij ons op school. Langs deze weg wensen wij Aymar Felix
Kleinlugtenbeld en Gio Scholte-Aalbes (beide groep 1a) heel veel plezier
toe bij ons op school. Er gaan nu 127 leerlingen naar Obs de Bente.

Kerstdiner
Dit jaar wordt er met Kerst weer een Kerstbuffet in de klas georganiseerd. Dit buffet zal zijn
op donderdagavond 20 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 10 december een
grote kartonnen Kerstboom te hangen met daaraan papieren
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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 5 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 19 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 20 december te brengen op school, zodat we een goed
overzicht hebben over het totaal aantal warmhoudplaatjes.
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Kerstdiner (vervolg)
Het Kerstdiner is van 17.30 uur tot 19.00 uur. De zelfgemaakte gerechten kunt u donderdagavond 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.
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!

Kerstbakjes maken
Een aantal leden van de OR gaan op woensdagochtend 19 en donderdagochtend 20 december met alle leerlingen Kerstbakjes maken. De leerlingen van de groepen 1a t/m 3 zijn op woensdagochtend aan de beurt en de leerlingen van de
groepen 4 t/m 8 op donderdagochtend. We willen u vragen om de leerlingen dinsdag 18 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 groep 1a t/m 3
op woensdagochtend. Mocht u tijd en zin hebben, dan kunt u zich opgeven bij Simone Kluitenberg via:
simonemulder@hotmail.com.

2

Nieuwsbrief

Verkeersbord ontwerpwedstrijd
Al sinds de verhuizing van onze school van het Oosterdiep naar het Westerdiep, hebben wij aangegeven bij de gemeente dat wij vinden dat het slecht wordt aangegeven dat onze school op deze plek staat. Verkeersgebruikers van
het Westerdiep worden niet gewaarschuwd voor het feit dat ze voorbij een school rijden. Om dit duidelijker te maken, hebben we een ontwerpwedstrijd georganiseerd voor alle leerlingen van onze school. Alle leerlingen hebben de
afgelopen weken een eigen verkeersbord ontworpen om aan te geven dat er een school aan het Westerdiep staat. Dit
ontwerp werd op een vastgesteld sjabloon gemaakt. Uit alle ontwerpen hebben we uiteindelijk 9 ontwerpen uitgekozen als eventuele kanshebbers om ook daadwerkelijk te worden afgerukt als echt verkeersbord. Uit deze 9 kanshebbers hebben alle leerkrachten de twee winnaars gekozen door allen een persoonlijke top 3 te kiezen. Hierbij kreeg de
nummer 1 van iedere leerkracht 15 punten, de nummer twee 10 punten en de nummer drie 5 punten. Nadat alle leerkrachten zijn of haar punten hadden gegeven, zijn de twee ontwerpen met de hoogste totaalscores naar voren gekomen als winnaars. De winnaars zijn geworden; Kyra Scholte uit groep 5a en Paulina Jazgar uit groep 4. Langs deze weg
willen wij hun van harte feliciteren. Deze twee ontwerpen van deze dames zullen dan ook gedrukt worden op echte
verkeersborden en zullen worden geplaatst aan weerszijden van het Westerdiep om aan te geven dat er een school
staat aan deze straat. We hopen dat er hierdoor meer aandacht is voor de verkeersveiligheid van onze leerlingen en
andere weggebruikers.
Hieronder de twee winnende ontwerpen:

Ontwerp van Paulina

Ontwerp van Kyra:
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Emmer Compascuum Gezond
Feestdagen en lekkernijen
Houden jullie ook zo van de feestdagen, maar bang dat je hierdoor op 1 januari aan gezonde voornemens moet beginnen? Niet doen! Gewoon genieten is het sleutelwoord, maar wel met mate!
Enkele tips om de feestdagen gezellig en niet al te ongezond te maken, ook met name voor je kind:

1. Zorg dat je voldoende vocht binnen krijgt. En daarmee bedoel ik natuurlijk geen warme chocolade melk;). Honger en
dorst worden vaak met elkaar verward. Het is daarom belangrijk om minimaal 2 liter water per dag binnen te krijgen.
Bij kinderen is dit net iets minder.
2. Verbied geen voedingsmiddelen. Er bestaan namelijk geen producten die de label ‘goed’ of ‘fout’ hebben, het gaat
om je voedingspatroon in het algemeen. Zodra 80% goed is, heb je nog genoeg ruimte over om producten te nuttigen
waar je zo van houdt. Zodra je namelijk voor jezelf besluit ‘ik mag geen
chocolade meer eten’, wordt de trek in chocolade alleen nog maar erger!
Denk maar aan vroeger als je moeder zei dat je niet later dan 10 uur thuis
mocht komen……..
3. Spreek met je omgeving af om de snoeppot met gezonde tussendoortjes te vullen. Zet bijvoorbeeld een fruitschaal op tafel i.p.v. een pot met
pepernoten. Zodra je deze uitdaging aangaat met jouw omgeving bevindt
iedereen zich in hetzelfde schuitje en is het gemakkelijker om de verleiding te weerstaan, simpelweg door deze te elimineren.
4. Haal niet ver van tevoren al het snoepgoed in huis. Dan maak je de verleiding alleen maar groter. Jij en ik weten beide heel erg goed dat die zak pepernoten waarschijnlijk 5 december toch niet haalt. Zorg er dus voor dat je niet elke
week een zakje meeneemt, want het is zonde om elke keer 10 kilometer te rennen voor twee handjes.
5. Maak afspraken met jezelf. Als het je een hele week gelukt is om van al het lekkers af te blijven, kan je in het weekend een handje pepernoten of een stukje chocolade nemen. Zo wordt het geen alledaagse gewoonte en hoef je jezelf
ook niets te ontzeggen of schuldig te voelen.
6. Schep tijdens het kerstdiner niet een x aantal keer op. Eet van alles wat, maar niet teveel.

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 0611977862
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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 groepen 6 t/m 8
Op vrijdagochtend 21 december (laatste schooldag) gaan de leerlingen van de groepen 6 t/m 8,
naar de ijsbaan in het centrum van Emmen. Juf Bonnie en meester Willy hebben via SchouderCom
gevraagd welke ouders kunnen rijden om onze leerlingen hiernaar toe te kunnen vervoeren. We
vertrekken vanaf school al om 9.15 uur, De ijsbaan is voor ons gereserveerd van 9.45 uur tot 10.45
uur. 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!! De leerlingen van groep 5b blijven deze ochtend bij meester Wim in hun
eigen lokaal.

Geen gym op vrijdag 21 december
Op vrijdag 21 december hebben de leerlingen geen gym. Wel mogen alle leerlingen deze dag een spelletje of
speelgoed meenemen naar school. Na de lunchpauze op school is er tijd en ruimte om gezamenlijk deze spellen te
spelen.

Volgende nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar komt uit op donderdag 20 december.

