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Agenda 

 

 

 
  

 

Meivakantie 

Van zaterdag 26 april t/m zondag 11 mei is de meivakantie. In deze 
vakantie vallen ook de speciale feestdagen zoals Koningsdag (27 april), 

Bevrijdingsdag (5 mei) en Moederdag (11 mei). 

 

Datum Tijden Activiteit 

26 april  Begin meivakantie 

11 mei  Einde meivakantie/Moederdag 

12 mei  Proeflestuinen groep 5 

 20.00-22.00 Ouderraadvergadering 

14 mei 08.30-10.00 Periodieke hoofdluiscontrole 

 20.00-22.00 MR-vergadering 

16 mei  Angsthazen groep 5 

19 mei  Start Veldtocht 

20 mei  Start wandelvierdaagse 

23 mei  Einde Veldtocht en afsluiting wandelvierdaagse 

26 mei  Schoolreisje 

27 mei Hele dag GGD groep 2 

 13.30-14.15 Spinnenwebviering groepen 1 en 5 

29 mei  Hemelvaart (vrij) 

30 mei  Hemelvaart (vrij) 

2 juni 20.00-22.00 Ouderraadvergadering 

 Hele dag GGD groep 7 

3 juni Hele dag GGD groep 7 

6 juni  Schoolbord 11 

8 juni  Pinksteren 

9 juni  Tweede Pinksterdag (vrij) 

10 juni  Geen school, vrije dag 

 

24 april 2014 

 
Burg. Buyvoetsplein 70 

7497 LD Bentelo 

0457-292492 
www.olvrouwebentelo.nl 

 

http://www.olvrouwebentelo.nl/
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Nieuwe website 1  

Onze website is vernieuwd! De agenda en de twitter berichten zijn ook 
hier net als bij de oude website weer te vinden. Op de voorpagina vindt u 

3 nieuwsberichten. Nog meer nieuws staat onder het tabblad nieuws en 
nieuws uit de groepen. Natuurlijk staan ook de nieuwsbrieven op de site. 

We willen deze nieuwe website nog meer als communicatiemiddel gaan 
inzetten. 

Om de nieuwsbrief meer in de style van de website te houden is het 
uiterlijk hiervan ook wat aangepast. Neem snel een kijkje op 

www.olvrouwebentelo.nl 

In de banners ziet u mooie foto’s die speciaal voor deze website gemaakt 
zijn door Wouter Borre. We hebben ze met zorg uit gezocht. Mocht uw 

kind hier opstaan maar u wilt dit niet, dan kunt u dit bij ons aangeven en 
zullen we de foto veranderen. 

 
Nieuwe website 2 

Bij deze website hoort ook een app. Daarmee is het nieuws en foto’s ook 

op uw mobiel of tablet te bekijken. De app. is gekoppeld aan onze 
website. Het nieuws dat op de site geplaatst wordt is dus ook via de app. 

te zien. Documenten, zoals schoolgids, nieuwsbrieven en notulen zijn niet 
via de app. te bekijken.  

De app. te downloaden in de google playstore voor 0,89 cent (dit is niet  
door school bepaald) 

 
Wat moet u doen:  

 U krijgt de opdracht de app. te koppelen aan een website. Vul hier 
www.olvrouwebentelo.nl in.  

 Als het goed is werkt de app. nu direct!  
 

 

http://www.olvrouwebentelo.nl/
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Veldtocht 2014 

Zoals eerder geschreven doen we dit schooljaar als school weer mee aan 
de Veldtocht. De Veldtocht is een culturele manifestatie die wordt 

georganiseerd door de Cubahof (Culturele activiteiten basisscholen in de 
Hof van Twente) en een aantal basisscholen. Over de inhoud van deze 

Veldtocht wordt u t.z.t. nog nader ingelicht. De Veldtocht wordt 
georganiseerd in de week van 19 mei t/m 23 mei. Zie hiervoor ook de 

kalender op onze website. 
Voor de veldtochtweek hebben we (opblaasbare) zwembadjes nodig voor 

een bepaalde activiteit. Ouders die een zwembadje beschikbaar willen 

stellen kunnen zich aanmelden bij juf Trudy of juf José, via 
t.goselink@stichtingkomt.nl of j.pol@stichtingkomt.nl.  

 

Vier mei herdenking 

Op 4 mei vindt de overdracht van het monument in de kerk, de 
daaropvolgende stille tocht vanuit de kerk en de herdenking van de 

gevallenen bij het ‘Short Stirling’ monument plaats op de kruising 
Bentelosestraat – Suetersweg. Groep 8 draagt tijdens de viering in de 

kerk het monument symbolisch over aan groep 7.  
U wordt allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De 

herdenkingsbijeenkomst begint om 19.25 uur in de kerk. Zie voor meer 

details betreffende deze herdenking ook ‘Kontakt’. 

 

Cultuur voor groep 5 

In de eerste week na de meivakantie staan er twee culturele activiteiten 

op de agenda voor groep 5. Dit is wel vlak voor de Veldtocht, maar was 
helaas niet anders te plannen. Op maandag 12 mei zijn de Proeflestuinen 

en op vrijdag 16 mei vindt Angsthazen plaats. Voor beide activiteiten 

hebben we vervoer nodig. U wordt hierover nader ingelicht door juf 
Dymphie. 

 
GGD groep 2/groep 7 

De jaarlijks onderzoeken door verpleegkundigen van de GGD voor de 
groepen 2 en 7 zijn inmiddels gepland. Op dinsdag 27 mei vinden de 

onderzoeken voor kinderen van groep 2 plaats en op maandag 2 juni en 

dinsdag 3 juni zijn de onderzoeken voor de kinderen van groep 7 gepland. 
Ouders worden hierover nader ingelicht. 

 
Hemelvaart en Pinksteren 

Donderdag 29 en vrijdag 30 mei is er geen school i.v.m. Hemelvaart. Een 
week later tijdens het Pinksterweekend is er geen school op maandag 9 

juni en dinsdag 10 juni.  

mailto:t.goselink@stichtingkomt.nl
mailto:j.pol@stichtingkomt.nl
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Schoolreisje 

Maandag 26 mei is het dan zover dat de kinderen van de groepen 1 t/m 7 
op schoolreisje gaan. Voor groep 8 is het die dag een normale schooldag; 

zij gaan eind juni op schoolkamp. U krijgt over de bestemming en over 
andere relevante zaken betreffende het schoolreisje nader bericht. 

 

Wandelvierdaagse 

Gisteren heeft u de uitnodiging om deel te nemen aan de jaarlijkse 

Wandelvierdaagse ontvangen. Dit jaar wordt de Wandelvierdaagse 
georganiseerd van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 mei. U wordt met een aparte 

brief nader geïnformeerd. 
(Dat is tegelijk met de Veldtochtweek. De organisaties van beide 

evenementen hebben al geregeld dat op de laatste dag de afsluitingen 
achter elkaar georganiseerd kunnen worden.)  

 

Opbrengst vastenactie 

Donderdag voor het paasweekend is de opbrengst van de vastenactie 

bekend gemaakt en overhandigd aan Pastor Saris. De opbrengst was  
€ 332,-, waarvoor hartelijk dank! 

 
Spinnenwebviering 

Op dinsdag 27 mei vindt ’s middags vanaf 13.30 uur een 

Spinnenwebviering plaats voor en door de kinderen van de groepen 1 en 
5. De kinderen van de groepen 7 en 8 worden uitgenodigd om te komen 

kijken. Ook de ouders waarvan de kinderen in de groepen 1 en/of 5 zitten 
worden hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn. 

 
Regel van de maand mei 

Om de sfeer op school goed te houden krijgt één schoolregel maandelijks 

extra aandacht. Ook in de groepen zal er specifieke aandacht zijn voor 
deze regel. De regel van de maand april luidt: Samen sociaal sterk!  

Hoe we met elkaar omgaan en dat we elkaar dienen te respecteren zijn 
daarbij belangrijke aandachtspunten. Ook is het centraal stellen van een 

schoolregel een remedie om pestgedrag tegen te gaan. De schoolregel 
hangt standaard op het publicatiebord bij de hoofdingang en in de lokalen. 
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Entreetoets 

De entreetoets, zoals deze de voorgaande jaren werd afgenomen in groep 
7, wordt niet meer afgenomen. De entreetoets is voor de leerlingen een 

behoorlijke zware beproeving (er zijn ongeveer 10 toetsdagen waarop  
meerdere toetsen worden afgenomen). De entreetoets kwam altijd in 

plaats van de reguliere Cito-LOVS-toetsen eind groep 7. 
De opbrengsten van de entreetoetsen zijn o.i. niet altijd conform de 

opbrengsten van de reguliere toetsen van ons eigen leerlingvolgsysteem. 
Ons eigen Cito-LOVS geeft ons voldoende informatie om de leerlingen 

adequaat te volgen en te begeleiden. Deze toetsen gaan we nu ook weer 

afnemen in groep 7, zodat we een goede doorgaande lijn kunnen 
vaststellen. Intern overleg heeft ons doen besluiten om de entreetoets 

niet meer als zodanig te gebruiken.  
De komende weken worden in de groepen 1 t/m 7 wederom diverse (Cito) 

toetsen afgenomen. De opbrengsten van de laatste toetsen worden op het 
derde rapport vermeld en indien gewenst besproken met de ouders. 

 

Periodieke hoofdluiscontrole 

Iedere eerste woensdag na een vakantie vindt de periodieke 
hoofdluiscontrole plaats. Die controle zal plaatsvinden op woensdag 14 

mei. Denkt u er nog even aan om uw kind(eren) die ochtend geen gel, 

vlechten e.d. in te doen. Dat bemoeilijkt de controle namelijk aanzienlijk. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

MR 

Tijdens de laatste MR-vergadering zijn de volgende onderwerpen 
besproken: 

- Het Schoolondersteuningsprofiel (in het kader van Passend 
Onderwijs). Na de meivakantie komt dit document integraal op de 

website van onze school te staan; 
- De opbrengsten van het tevredenheidsonderzoek en het 

verbeterplan. Ook hierover wordt u binnenkort nader geïnformeerd.  

- Verkiezingen; na de meivakantie worden er wederom verkiezingen 
uitgeschreven voor een nieuw ouderlid. 
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Gefeliciteerd 

Verjaardagen in de periode 26 april t/m 6 juni: 

Datum Naam Groep 

28-04 Nick Linderman 6 

29-04 Marit Apeldoorn 5 

03-05 Silke Meulenkamp 3 

04-05 Indy Veelers 7 

06-05 Vera Pierik 7 

07-05 Guus Borre 1 

07-05 Stijn Waanders 1 

08-05 Moritz Jansen 7 

10-05 Jesse Borre 2 

12-05 Timber Raanhuis 6 

21-05 Berjan Timmer 2 

21-05 Jelte Veelers 6 

30-05 Iris Raanhuis 7 

30-05 Tim Nagenborg 6 

03-06 Linde te Lintelo 4 

03-06 Tijs Katier 3 

 

 

 

 

 
 


