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Maandag 26 augustus zijn we het schooljaar 2019/2020 begonnen 

met 128 leerlingen. 

Na zes weken is de vakantie voor de leerlingen en de meesters en juf-

fen voorbij.  

 

Langs deze weg willen wij drie nieuwe leerlingen verwelkomen, die dit nieuwe 

schooljaar op de Bente starten. Deze leerlingen zijn; Nora Oldenburger en Kuba 

Oryszak (allebei groep 1) en Quinty Scholten (groep 4).  Ook heten we een ‘oude be-

kende’ welkom. Isabella Slotboom is weer terug in groep 8. We wensen hen alle 4 een 

heel fijn en leerzame schoolloopbaan toe bij ons op school. 

Start schooljaar 2019/2020 

Rapporten inleveren 
De zomervakantie is voorbij en we willen u vragen om de rapporten van de leerlingen zo 

spoedig mogelijk mee te geven aan uw kind. Denkt u ook even aan het zetten van een 

handtekening in het rapport?! Alvast bedankt voor uw medewerking. 
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Zakelijke en informatieve ouderavond uitgesteld 

Dinsdag 3 september staat eigenlijk de zakelijke ouderavond en de informatieavond 

voor de groepen 1 t/m 6 en gepland. In verband met de huidige ontwikkelingen op 

school (IKC, Snappet, groei, etc.), hebben we in samenspraak met de MR en het team 

besloten om deze avond uit te stellen tot na de kijkochtenden. Dit doen we, omdat we 

een kwalitatief sterke voorlichting willen geven aan u als ouder en we vinden dat we 

dan eerst een poosje gewerkt moeten hebben met bijvoorbeeld Snappet. Een nieuwe 

datum zal gepland worden in oktober of november. Hierover binnenkort meer. 

Om toch alvast een idee te geven wat de veranderingen voor gevolg hebben voor uw 

kind(eren), kunt u wel alvast 1 ochtend komen kijken in de klas. Deze ochtenden staan in 

het teken van sfeerproeven en het geeft u de gelegenheid om te zien hoe er instructies 

in de verschillende groepen worden gegeven. Deze ochtenden zijn van 4 september t/m 

20 september. U kunt zich hier voor opgeven via SchouderCom vanaf maandag 1 sep-

tember. De verschillende data per groep staan tevens op SchouderCom of in de kalen-

der. Verder stellen we het erg op prijs dat, wanneer u op een kijkochtend in groep 1 t/m 

6 bent geweest, u ook op de informatieavond komt. Dit zijn namelijk twee aan elkaar 

gekoppelde elementen. 
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Informatieavond VO ouders groep 8 

“Behandel een ander 

zoals je zelf ook 

behandeld wilt worden” 

 Nieuwsbrief 

Voor de ouders van de kinderen van groep 8 is er een aparte algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onder-

wijs. Deze avond is op maandag 17 oktober en wordt gegeven voor alle ouders van de vier openbare basisscholen in 

Emmer Compascuum. Op deze avond zal aandacht worden geschonken aan alle scholen en stromingen binnen het VO, 

die in de buurt van Emmer Compascuum te vinden zijn. Verder is er gelegenheid om vragen te stellen over het VO. 

Meer informatie over deze avond ontvangt u binnenkort van ons via de nieuwsbrief. 

Verkiezing MR en OR Leden 

Om alle ouders de mogelijkheid te geven om zitting te kunnen nemen in de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschaps-

raad (MR), houden we iedere twee jaar verkiezingen. Dit schooljaar zijn er voor beide weer verkiezingen.  

Alle ouders konden zich tot gisteren als kandidaat opgeven voor zowel de OR als de MR. Dit heeft uiteindelijk geresul-

teerd in 1 kandidaat-lid voor zowel de OR als de MR. Verder hebben alle zittende leden aangegeven zich wederom kan-

didaat te stellen. Dit betekent dat we in de OR geen verkiezing hoeven te houden, omdat we onder de tien leden blij-

ven. De zittende leden blijven dus automatisch in de OR en hier komt Marjolein Vos bij. Wij wensen haar veel plezier 

toe in de OR. 

Voor de MR moet er wel een verkiezing worden gehouden. Op dit moment zitten Jenneke Timmermans en Christiaan 

Roelfes (voorzitter) namens de ouders in de oudergeleding van de MR. Hier heeft Edwin Oosting, de vader van een leer-

ling uit groep 3 zich aangemeld als kandidaat-lid voor de MR. Normaal gesproken zou de verkiezing worden gehouden 

tijdens de Zakelijke ouderavond, maar omdat deze wordt uitgesteld,  zullen we deze verkiezing houden via Schouder-

Com. Alle ouders krijgen van maandag 1 t/m vrijdag 5 september de mogelijkheid om twee namen aan te klikken, waar-

van zij vinden dat deze twee ouders hen mogen vertegenwoordigen in de MR de komende twee jaar. 

 

U kunt dus stemmen op twee van de volgende kandidaten: 

 Christiaan Roelfes 

 Jenneke Timmermans 

 Edwin Oosting 

 

De twee kandidaten met de meeste stemmen zullen de komende twee jaar (opnieuw) zitting nemen in de MR. Wij zul-

len de uitslag maandag 8 september met u delen, nadat de kandidaten op de hoogte zijn gebracht.  
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In het kader van ons anti-pestbeleid, hebben de leerlingen van de groepen 5/6 en 7/8, afgelopen dinsdag een 

gastles gehad over de gevolgen van pesten. De ouders hebben hierover maandag allen een brief gekregen met 

verdere informatie over deze lessen. 

Aansluitend op deze gastles, zal er een karate-weerbaarheidsles worden gegeven tijdens de gymles. De is voor 

de groepen 5, 6 en 7 aanstaande vrijdagmiddag al op het grasveld achter de school. Dit houdt in dat deze groe-

pen allen vrijdagmiddag gym zullen hebben. Groep 8 heeft ‘s ochtends ook geen gym, omdat zij vrijdagmiddag 

een Thai-boxing les hebben van Marc Hobers in het speellokaal. De groepen 3 en 4 hebben dus alleen gym vrij-

dagochtend (in de Klabbe).  

Wij wensen iedereen een heel fijn 

schooljaar toe!! 

 

Lessen over pesten en weerbaarheid 
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Inmiddels zijn alle leerlingen in SchouderCom gekoppeld aan de (nieuwe) groepen voor dit schooljaar. Mocht er 

onverhoopt toch iets fout zijn gegaan, dan horen we dit het liefst zo snel mogelijk, zodat we dit alsnog aan kunnen 

passen. Ook heeft iedere oudste leerling van het gezin een papieren kalender mee naar huis gekregen.  

Weerbaarheidstraining groep 8 

Vanaf vrijdag 30 augustus zullen de leerlingen van groep 8, vier keer op een vrijdagmiddag, 

(tevens op 6 sept., 13 sept. en 20 sept.) een weerbaarheidstraining volgen van Marc Hobers. Marc 

Hobers is een Thai-boks trainer uit Emmen die, door middel van de principes van het Thai-boksen, 

de leerlingen van groep 8 bewust willen maken van situaties waar ze op bijv. het voortgezet 

onderwijs mee te maken kunnen krijgen. Hoe reageer je in een bepaalde situatie en wat doe je? 

Kortom; hoe kun je jezelf weerbaar opstellen.  Het is raadzaam om voor deze middag sportkleding 

mee te nemen. 

Folders/reclame 
De leerlingen hebben vandaag een heleboel folder- en reclamemateriaal meegekre-

gen voor diverse tijdschriften, cursussen, etc. Wij willen u vragen om alle op-

gaveformulieren voor woensdag 11 september in te leveren bij de leerkracht van uw 

kind(eren). Wij zullen deze formulieren 13 september opsturen naar de diverse in-

stanties. Alles wat daarna binnenkomt zal niet meer worden opgestuurd.  

SchouderCom/kalender 

Gym op vrijdag (groepen 3 t/m 8) 
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben dit schooljaar weer elke vrijdag gym. Wilt u er zorg voor dragen dat 

uw zoon en/of dochter goed schoeisel bij zich heeft voor de gymlessen (geen buitenschoenen en/of zwarte zolen) 

en dat hij/zij, wanneer uw kind gaat douchen, een handdoek mee heeft om zich te douchen na de gymles? Het 

douchen kunnen we niet verplichten, maar mocht uw kind wel gaan douchen, dan zal hier natuurlijk voldoende 

gelegenheid voor zijn. Dit gaat niet ten koste van de gymtijd.  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

De gymtijden van de diverse groepen zijn volgend schooljaar als volgt: 

 Groep 4/5a     vrijdag 8.30 –  10.00 uur  

Groepen 3 en 7/8    vrijdag 10.15 - 11.45 uur  

Groep 5b/6    vrijdag 12.45 - 14.15 uur  

  

http://www.bing.com/images/search?q=loi&view=detailv2&&id=F22A756C8B7DD7CEFCD4B87355F7A2AD047390A9&selectedIndex=7&ccid=3C8dc8l8&simid=608023591461585931&thid=OIP.Mdc2f1d73c97cfb4b0f83bbf517777ae1o0
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Visie  

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

school, leerlingen en leerkracht invloed op kunnen uitoefe-

nen om te komen tot 'prestaties en ontwikkeling van de 

leerling'. 

 

Missie 

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 gebie-

den bij te brengen.  

Obs de Bente 

De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 12 september. 

Volgende nieuwsbrief 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

 

Luizencontrole 

Na iedere vakantie worden alle leerlingen door  een groep van vrijwilligers (luizenmoeders) gecontroleerd op de aanwe-

zigheid van luizen en/of neten in het haar. Dit om een grote uitbraak onder de leerlingen te voorkomen. In een aantal groe-

pen zijn luizen en/of neten gevonden bij één of meerdere leerlingen. De ouders van de desbetreffende leerlingen zijn per-

soonlijk op de hoogte gebracht. De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Langs 

deze weg willen wij alle ouders/verzorgers vragen regelmatige controles uit te voeren bij uw kind(eren), zodat een snelle 

behandeling en bestrijding mogelijk is. Op deze manier blijven kinderen elkaar niet ‘besmetten’.  

Wanneer uw kind hoofdluis en/of neten heeft, dan is het advies het hem/haar gedurende twee weken dagelijks, meerdere 

keren, te kammen met een fijntandige kam. Het is aan te raden om het kammen te combineren met het wassen van het 

haar met een antihoofdluismiddel. Tevens is het belangrijk om ook huisgenoten goed te (blijven) controleren. Over twee 

weken worden de groepen, waarin luizen zijn geconstateerd opnieuw gecontroleerd.  

 


