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Nieuwsbrief
Belangrijke data:
t/m 1 februari ‘19
Cito ‘Midden’ toetsen
21 t/m 25 januari ‘19
Inschrijven op voortgangsgesprekken via
SchouderCom

Nieuwe leerlingen
Er zijn sinds de vorige nieuwsbrief geen leerlingen bijgekomen bij op
onze school. Er gaan op dit moment 132 leerlingen naar de Bente.

Gelukkig en gezond 2019

23 januari ‘19
Voorleesontbijt
30 januari ‘19
Studiedag lln. vrij
31 januari ‘19
Volgende nieuwsbrief

Langs deze weg wensen de MR, de OR en het
team van Obs de Bente u een gelukkig en
vooral gezond 2019!!

Fietsverlichting

Het is ons opgevallen dat de fietsverlichting bij een aantal leerlingen die op de fiets naar
school komen niet of niet goed werkt. Dit zorgt natuurlijk voor gevaarlijke situaties op de
weg van en naar school (met name ‘s ochtends). Langs deze weg willen we de ouders vragen
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om de verlichting geregeld te controleren en wanneer nodig te repareren/herstellen.

Cito ‘Midden’ toetsen
De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben t/m 1 februari Cito toetsweken. Tijdens deze
weken maken zij (alleen ‘s ochtends) de Cito ‘Midden’ toetsen. Er wordt op het gebied van
taal/spelling, rekenen en lezen (begrijpend en technisch lezen) getoetst hoe de leerlingen
zich hebben ontwikkeld in het afgelopen half jaar. De resultaten van deze toetsen zullen
mede worden besproken tijdens de voortgangsgesprekken op dinsdag 5 of woensdag 6 februari. Langs deze weg willen wij de ouders alvast vragen deze weken rekening te houden
met eventuele tandarts en/of dokter bezoeken (het liefst na schooltijd), maar ook om
ervoor te zorgen dat uw kind goed uitgerust op school komt. Wij danken u voor uw medewerking.

Automatische incasso
Voor de ouders / verzorgers die toestemming hebben gegeven voor het betalen, in 8 termijnen, via automatische incasso van de ouderbijdrage en het schoolreisgeld, zal in de maand
januari €5,- per leerling van de rekening worden afgeschreven (€4,50 voor ieder volgende
kind binnen hetzelfde gezin).
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Open dagen VO
Voor alle leerlingen in groep 8 is het een belangrijk jaar, waarin zij
de keuze moeten maken voor een school in het voortgezet onderwijs. Om deze keuze makkelijker te maken, organiseren alle VO
scholen in onze regio open dagen waarop de kinderen, samen
met hun ouders, de scholen kunnen bezoeken. De data van deze
open dagen kunt u hiernaast lezen. De open dag van het Hondsrug
College is al geweest.

AOC Terra Emmen
Woensdag 16 januari

15.00 u.- 21.00 u.

RSG Ter Apel
Zaterdag 26 januari

10.00 u.- 15.00 u.

Esdal College Emmen
Woensdag 30 januari

14.00 u. –20.00 u.

Carmel College Emmen
Woensdag 6 februari

14.00 u.– 21.00 u.

Voorleesontbijt
Op woensdag 23 januari starten De Nationale Voorleesdagen 2019 met Het Nationaal Voorleesontbijt.
Onze school doet hier uiteraard weer aan mee.
Dit houdt in dat wij deze ochtend starten op school met een verhaal
dat wordt voorgelezen aan alle leerlingen en daarna een lekker en
gezond ontbijt. Er hoeft deze woensdag dus thuis niet te worden
ontbeten. Dit doen we gezellig met elkaar. Wel dienen de leerlingen
het gewone ‘pauzehapje’ en drinken mee te nemen naar school. Wie
er in de diverse groepen gaan voorlezen tijdens het ontbijt, blijft
nog even een verrassing…
Om deze dag extra speciaal te maken, mogen de kinderen verkleed
of geschminkt als dier op school komen. Het thema van de voorleesdagen en dus ook het voorleesontbijt gaat o.a. over dieren.
We willen deze dag wel iets eerder beginnen. We starten namelijk om 8.15 uur met voorlezen. Wilt u
er dus voor zorgen dat de kinderen uiterlijk om 8.10 uur op school zijn, zodat we met z’n allen om 8.15
uur in de klas zitten en we meteen kunnen beginnen? Omdat we eerder beginnen deze dag, zijn we
ook wat eerder vrij. De leerlingen uit de groepen 1a en 1b/2 zijn om 11.55 uur vrij en de leerlingen uit
de andere groepen om 12.00 uur.
Van 23 januari t/m 2 februari zal er, in het kader van de Nationale Voorleesdagen, in de klassen extra
aandacht worden geschonken aan (voor)leesplezier en boekpromotie.
Voor vragen kunt u terecht bij juf Tineke of juf Mia.

Leerlingen vrij 30 januari
In verband met een studiedag van de meesters en de juffen, zijn alle leerlingen woensdag 30 januari vrij.
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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.

Voortgangsgesprekken groepen 1a t/m 8
Op dinsdag 5 en woensdag 6 februari zijn de voortgangsgesprekken
voor de leerlingen van de groepen 1a t/m 8, waarin de leerkracht(en)
de voortgang van uw kind(eren) met u zal/zullen bespreken. In de
week van 21 januari ontvangt u via SchouderCom een intekenlijst voor
de gesprekken, waarin u kunt aangeven wanneer u op graag op
gesprek wilt komen. U kunt kiezen uit dinsdagmiddag en dinsdagavond 5 februari en woensdagmiddag 6 februari. Let er wel op dat u bij
meerdere kinderen niet dezelfde, maar opeenvolgende tijden kiest.
Mocht u nou niet kunnen op een van de overgebleven tijden, neem
dan even contact op met de leerkracht van uw kind(eren). De ouders
van de leerlingen van groep 8 hebben op deze dagen een gesprek met
meester Willy over het definitieve advies voor het VO.
Mocht u het rapport van uw kind(eren) nog niet hebben ingeleverd,
dan willen we u vragen dit zo spoedig mogelijk te doen.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 31 januari.
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