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Langs deze weg willen we graag twee nieuwe leerlingen van har-

te welkom heten op onze school. Calaleya de Jonge en Sarah 

Welling zijn deze maand officieel gestart groep 1a. Wij wensen 

beide heel veel plezier en succes toe bij ons op school. Er gaan 

op dit moment 136 leerlingen naar de Bente. 
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Paard en verkeer groepen 4 t/m 8 
Maandagochtend 10 februari krijgen de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 een gastles over 

paarden in het verkeer. Onze leerlingen wonen hier in een buurt met veel paarden en na-

tuurlijk een manege. Met deze gastles, gegeven door 

studenten van het Terra College, willen de studenten 

onze leerlingen bewust maken over hoe ze rekening 

kunnen houden met paarden in het verkeer. Wat moet je 

wel, maar ook vooral niet doen als je een paard tegen-

komt in het verkeer? De lessen duren 45 minuten per 

groep.  

Uitslag ouder– en leerlingenquête 
Eind vorig kalenderjaar hebben alle ouders van onze school een uitnodiging gekregen om 

de ouderenquête in te vullen. Inmiddels hebben we de uitslag gekregen van deze enquête. 

In totaal hebben 51 van de 90 gezinnen de vragenlijst ingevuld (57%). Onze school scoort 

gemiddeld een 8,41. Hier zijn we natuurlijk hartstikke trots op, omdat we hiermee 0,83 punt 

hoger scoren dan het landelijk gemiddelde van 7,58. Dit cijfer laat ook zien dat onze ouders 

over het algemeen zeer tevreden zijn over de Bente. Toch zijn er nog wel wat aandachts-

punten naar voren gekomen die we natuurlijk erg serieus gaan oppakken en die we in de 

teamvergadering en over twee weken in de MR gaan bespreken. Welke aandachtspunten dit 

zijn kunt u lezen in het document dat we hebben toegevoegd aan dit schoudercom bericht. 

Ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben de leerlingenquête ingevuld en ook hier 

hebben we zeer goed gescoord met een gemiddelde score van 8,57. Hiermee scoren we 

0,49 punt hoger dan het landelijk gemiddelde (8,08). Toch zijn er uit de antwoorden van 

onze leerlingen aandachtspunten naar voren gekomen die we aan willen pakken. Deze ne-

men we ook mee in de teamvergaderingen van de leerkrachten. De uitkomsten van de leer-

lingenquête kunt u ook lezen in een bijgevoegd document aan deze nieuwsbrief. 
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 Nieuwsbrief 

Data klassenshows groepen 4/5a en 3 gewijzigd  

In verband met de Cito toetsen hebben we helaas moeten besluiten om de datum voor de klassenshow van groep 4/5a 

een maand op te schuiven. In plaats van donderdag 6 februari zal deze nu plaats vinden op donderdagmiddag 5 maart. 

Ook de klassenshow van groep 3 schuift mede hierdoor iets op. Deze verplaatsen we nu naar een dinsdag. Dit doen we 

omdat juf Leonie niet werkt op donderdag en zij wel graag de voorbereidingen en uitvoer van de klassenshow op zich 

neemt. De klassenshow van groep 3 verschuift hierdoor van donderdag 19 maart naar dinsdag 24 maart. We vragen uw 

begrip voor deze wijzigingen, maar we willen er zeker van zijn dat alle leerlingen de kans krijgen om goed te kunnen 

oefenen voor de klassenshow, zodat ze een mooie voorstelling aan u kunnen laten zien.  

Emmer Compascuum gezond 
 

 

Kaneel: lekker en gezond in de wintermaanden 

Er zijn twee soorten kaneel. Naast de duurdere en kwalitatief betere Ceylon Cinnamon is er een andere variant: de 

Cassia Cinnamon. Cassia is minder zoet, en sterker en scherper van smaak. Deze laatstgenoemde soort wordt het 

meest gebruikt in de keuken. 

De duurdere Ceylon kaneel kun je in kruiden- of natuurwinkels kopen. Het is aan te raden om, wanneer je kaneel ge-

bruikt, zoveel mogelijk voor Ceylon kaneel te kiezen. Kaneel bevat veel verschillende vitamines en mineralen.  

 

Onderstaand de gezondheidsvoordelen van kaneel: 

Kaneel als antioxidant (tegen veroudering) 

Kaneel heeft een ontstekingsremmende werking  

Kaneel verkleint de kans op hart- en vaatziekten 

Kaneel remt de groei van schimmels en bacteriën 

Kaneel werkt regulerend op je bloedsuikerspiegel 

Kaneel geeft een verzadigd gevoel 

 

Kaneel is een natuurlijk middel, maar dat wil niet zeggen dat het geen nadelen kent. In kaneel zit de stof coumarine. 

Als je regelmatig hoge doses coumarine neemt kan dit leverschade veroorzaken en de bloedstolling remmen. Daar-

om is overmatig gebruik van kaneel af te raden!! 

 

EMMER-COMPASCUUM GEZOND 

Gezondheid is een belangrijk thema in de huidige samenleving. Om Emmer Compascuum gezonder te maken, heb-

ben een aantal enthousiaste inwoners en professionals de handen in elkaar geslagen. Samen met de gemeente Em-

men 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 verbin-

ding 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 via de Facebook pagina van Emmer-Compascuum 

gezond! 
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Visie  

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 leerling'. 

 

Missie 

De Bente wil een lerende school zijn. 

De leerlingen leren van de leerkracht, leren van elkaar en leren zelf-

standig te leren. 

De school stelt zoveel mogelijk in het werk om de leerlingen die ba-

siskennis en vaardigheden op een groot aantal gebieden bij te bren-

gen.  

Samen: Veilig, zelfstandig en kansrijk 

Obs de Bente 

De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 13 februari. 

Volgende Nieuwsbrief 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

Voortgangsgesprekken groepen 1a t/m 8 

Op dinsdag 25 en woensdag 26 februari zijn de voortgangsgesprekken voor 

de leerlingen van de groepen 1a t/m 8, waarin de leerkracht(en), middels het 

schoolrapport, de voortgang van uw kind(eren) met u zal/zullen bespreken. 

Volgende week 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 of dinsdagavond 25 februari of 

woensdagmiddag 26 februari. Let u er wel op dat, als u meerdere kinderen 

op school heeft, niet dezelfde, maar opeenvolgende tijden kiest.   

Mocht u nou niet kunnen op een van de overgebleven tijden, dan kunt u al-

tijd even contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren).  

Als u het rapport van uw kind(eren) nog niet heeft ingeleverd, dan willen we 

u vragen dit zo spoedig mogelijk te doen. 


