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Vandaag is er een nieuwe leerling gestart bij ons op school in
groep 1a. Langs deze weg wensen wij Milan Uneken heel veel
plezier toe bij ons op school. Er gaan op dit moment 125 leerlingen naar ‘De Bente’.

Drentse Veurdrachtwedstried
Er hebben zich 11 leerlingen opgegeven voor de Drentse Veurdrachtswedstried van ‘t
Aol Volk’ op woensdag 14 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 14 November kunnen voordragen aan het
publiek. Van deze voorronde worden de beste voordragers uitgenodigd om op vrijdag
16 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 14 november
om 14.15 uur verwacht bij de Viersprong. Hier dienen zij zich eerst te melden bij de organisatie.

Schoolhandbal
Op woensdag 14 november houdt handbalvereniging
DOS haar jaarlijks terugkerende schoolhandbaltoernooi. Vanwege het geringe aantal leerlingen dat wil
handballen, is DOS genoodzaakt om het toernooi terug te brengen naar 1 dag. Voorheen waren dit er 2,
namelijk 1 dag voor de meisjes en 1 dag voor de
jongens. Dit is helaas niet meer haalbaar voor de
meeste scholen. Ook onze school doet dit jaar mee
met een gemengd team. Iedereen is natuurlijk van
harte uitgenodigd om ons teams op woensdag 14
november te komen aanmoedigen. Langs deze weg
wensen we onze handballers dan ook heel veel success, maar vooral veel sportiviteit en plezier toe!!
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Nieuwe OR leden gezocht
In verband met het stoppen van twee OR leden, is de ouderraad van Obs de Bente met spoed op zoek naar meerdere nieuwe OR leden.

Een lid van de OR vertegenwoordigd de belangen van ouders, kinderen en natuurlijk de school. De taken die een OR
lid uitvoert zijn uitsluitend organisatorische taken, zoals; het organiseren van diverse (schoolse en buitenschoolse) activiteiten, het organiseren en coördineren van schoonmaakavonden, het meedenken over de invulling van
activiteiten, het organiseren van benefiet acties en het coördineren van de avond-4-daagse.
Het doel van een OR lid is om zich als ouder belangeloos in te zetten voor deze werkzaamheden. Als lid van de OR
heb je ook een representatieve functie voor de school. Dit houdt in dat je de visie en werkwijze van de school onderschrijft en uitdraagt naar anderen. Tevens is het de taak van een OR lid het bevorderen en in stand houden van
het contact en goede verstandhouding tussen de leerlingen, ouders en de school.

OR vergaderingen
De punten die besproken worden op een OR vergadering zijn puur gericht op het soepel laten verlopen van de activiteiten die hierboven worden vermeld. Er wordt ieder schooljaar een overzicht gemaakt van welke OR leden, welke activiteiten organiseren. Bij iedere activiteit is 1 leerkracht het aanspreekpunt voor de school. Het overleggen
dient alleen te gebeuren tussen deze leerkracht en de leden van de organiserende commissie. De organiserende
commissie is verantwoordelijk voor de activiteit die zij dienen te organiseren. Andere OR leden hebben hierin
geen rol. Wanneer nodig, zullen zij door de commissie worden gevraagd om te assisteren.

Lijkt het u leuk om zich op te geven als nieuw OR lid? In dat geval kunt u zich opgeven/aanmelden via de voorzitter
van de OR (Ramona Bruins) via e-mail: bruinsramaona@gmail.com

Tot slot willen wij de vertrekkende OR leden; Jolanda Scholten en Suzanne Ruijs, bedanken voor hun inzet voor de
OR in de afgelopen periode.

Rijksmuseum
Dinsdag 6 november zijn de leerlingen van groep 7/8 in alle vroegte
(7.15 uur) met de bus vertrokken naar het Rijksmuseum. Hier hebben zij
meegedaan aan een educatieve rondleiding in het museum met als
thema ‘De Gouden Eeuw’. Natuurlijk mocht een stop bij de nachtwacht
hierbij niet ontbreken. We kunnen dan ook terugkijken op een erg
mooie, maar vooral een erg leerzame dag, waarbij er vele indrukken
zijn opgedaan.

2

Pagina 3

Nieuwsbrief

EMMER-COMPASCUUM GEZOND
Wat te doen met al dat Sint Maarten-snoep?
Na Sint Maarten is je kind trots op zijn ‘opbrengst’. Jij bent er misschien minder blij mee, want al dat lekkers is niet
echt gezond. Wat doe je met al dat snoep na Sint Maarten?
Laten we even bij het begin beginnen: Jonge kinderen hoeven echt niet heel veel huizen af en dus bergen snoep binnen te halen om het leuk te hebben. Beperk de route en looptijd. De opbrengst zal dan minder groot zijn, dus het
gesnoep achteraf ook
Nadat je kind thuiskomt van zijn Sint Maarten-ronde is het natuurlijk niet leuk om meteen al het snoep van je kind in
te nemen. Daar heeft hij/zij tenslotte hard voor gezongen. Ga daarom eerst eens samen kijken wat er allemaal binnen
is gehaald.

Het allerbelangrijkste is dat je kinderen van tevoren weten waar ze aan toe zijn. Maak vooraf duidelijke afspraken wat
er wel en niet mag, want die berg snoep kan een kind verblinden. Ook in de dagen na Sint Maarten. Mag je kind bijvoorbeeld elke dag één of een paar snoepjes van zijn voorraad pakken? En van welk snoep mag hij er bijvoorbeeld
meer dan één pakken? Twee doosjes met rozijntjes is tenslotte heel wat anders dan twee chocoladerepen…
Natuurlijk zit het Sint Maarten-snoep nog wel een paar dagen in zijn/haar hoofd. Toch zou het goed kunnen dat je
kind zijn snoeptrommel na een week (of twee) vergeten is. Dan komen tenslotte de volgende feesten er alweer aan.

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 06-11977862
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Visie
Obs de Bente

Onze school richt zich op Marzano's elf factoren waar we als

Westerdiep OZ 96
7881 HG
Emmer Compascuum

school, leerlingen en leerkracht invloed op kunnen uitoefenen
om te komen tot 'prestaties en ontwikkeling van de leerling'.

www.obs-bente.nl
administratie@obs-bente.nl
0591-353320

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.

Bosloop Polderputten
Op zondag 4 november hebben 11 Leerlingen van onze school meegedaan aan de Polderputten Bosloop in Ter Apel.
Tijdens deze loop konden zij individueel een prijs behalen in de diverse leeftijdscategorieën en afstanden en een
prijs winnen voor de beste school. De Bente heft 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 9 scholen
heel knap 3e geworden. Wij zijn trots op onze leerlingen met het behalen van dit mooie resultaat!!! Super gedaan!!
Tevens willen we meester Wim bedanken voor het begeleiden van de leerlingen.

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).

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 22 november.

