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Er zijn sinds de laatste nieuwsbrief geen nieuwe leerlingen bijgekomen op 

onze school. Er gaan op dit moment 124 leerlingen naar ‘De Bente’. 
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Inspectiebezoek 25 september 

 

Dinsdag 25 september zal onze school worden bezocht door twee inspecteurs van 

de inspectie van Onderwijs. Doel van dit bezoek is om te kijken hoe de leerlingen-

zorg op onze school is verzorgd. Er zal met name gekeken worden naar de wijze 

waarop wij de voortgang onze leerlingen volgen en daar op anticiperen, hoe de 

kwaliteit van de instructies is en hoe de mate van veiligheid op onze school wordt 

ervaren door de leerlingen. Dat laatste zal gebeuren door een gesprek met een 5-tal 

leerlingen uit de groepen 6  t/m 8. De ouders van deze 5 leerlingen hebben daar 

inmiddels toestemming voor gegeven. De uitkomsten van het gehele onderzoek 

zullen wij na uitkomst zo spoedig mogelijk met u delen via SchouderCom. 

Kijkochtend gr. 4/5a verplaatst 

In verband met het inspectiebezoek, zal de kijkochtend voor de ouders van de leer-

lingen van groep 4/5a verplaatst worden naar dinsdag 2 oktober. Mocht u deze dag 

niet kunnen, dan kunt u dit met juf Marijke bespreken of u kunt ervoor kiezen om op 

maandag 8 oktober in de klas te komen kijken.  
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 Nieuwsbrief 

Omgekeerde tien minutengesprekken 
Op dinsdag 2 en woensdag 3 oktober zijn weer de omgekeerde tien minutengesprekken. Alle leerlingen krijgen 

hier vandaag een brief met daarin aanvullende informatie mee naar huis. Deze omgekeerde tien minutengesprek-

ken hebben als doel kennis te maken met de (nieuwe) leerkracht(en) van uw kind(eren) en om de verwachtingen 

voor het komende schooljaar naar elkaar uit te spreken. U vertelt de leerkracht(en) hoe u uw kind(eren) ervaart. 

Deze gesprekken zijn dan ook hoofdzakelijk voor de ouders waarvan 1 of meerdere kinderen naar een andere leer-

kracht is/zijn gegaan, omdat de leerkracht nieuw is voor de leerling en voor u zelf. Mocht u toch een gesprek wil-

len, ondanks dat uw kind bij dezelfde leerkracht is gebleven, dan kan dit natuurlijk altijd. In dat geval kon u dit aan-

geven middels het opgavestrookje onderaan de meegeven brief of via een bericht op SchouderCom. Wanneer u 

geen strookje heeft ingeleverd of een bericht heeft gestuurd, gaan we ervan 

uit dat u geen behoefte heeft aan een uitnodiging voor een gesprek. 

 

Alle leerlingen die naar een andere leerkracht zijn gegaan hebben vandaag, 

als voorbereiding op het gesprek, een verkorte vragenlijst mee naar huis 

gekregen welke als leidraad gebruikt zal worden bij het gesprek. De leer-

kracht luistert naar u en hoopt zo zijn/haar voordeel te halen uit uw verhaal bij het lesgeven aan uw zoon/dochter. 

Tijdens dit gesprek zal er niet gepraat worden over de toets resultaten van uw kind.  

U ontvangt volgende week via SchouderCom een link, waarop u zich kunt inschrijven voor de gesprekken. U heeft 

de keuze uit een tijd op de dinsdagmiddag, dinsdagavond of woensdagmiddag. Let u er echter wel op dat u bij 

meerdere kinderen op school niet dezelfde tijd kiest. De leerlingen van groep 8 krijgen deze avond tevens een 

voorlopig VO advies. 

Gastlessen brandveiligheid 
IAlle leerlingen hebben maandag  5 februari een gastles over brandveiligheid. Het lesmateriaal en de lessen van de 

brandweer met het beeldmerk ‘Smokey de Rookmelder” zijn afgestemd op de verschillende 

doelgroepen/leeftijden.  

Spelenderwijs maken de leerlingen, de leerkrachten en indirect ook de ouders/verzorgers kennis met de mo-

gelijkheden om brand te voorkomen, te ontdekken en hierop adequaat te reageren. Deze lessen van de brandweer 

leggen een goede basis voor een (brand)veilig leven. Deze dag wordt ’s middags afgesloten met een gezamenlijke 

brandoefening.  

Er komen twee gastdocenten. Iedere gastdocent zal volgens onderstaand schema de groepen lesgeven: 

 

08.30-09.15 uur  groep 0 (Uk en Puk) en groep 1a  

09.15-10.15 uur  groep 1b/2 en groep 3  

11.00-12.00 uur  groep 4/5a en groep 5b/6  

12.30-14.00 uur  groep 7/8  
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Jeugdsportfonds is nu jeugdfonds sport & cultuur! 

Het jeugdsportfonds is van naam veranderd en heet nu Jeugdfonds sport & cultuur! Jeugdfonds 

sport & cultuur geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen 

waar niet genoeg geld aanwezig is om zwemles te betalen of om lid te worden van een sport- 

vereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen 

de sportattributen. 

 

 

Sporten is gezond 

Met sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, 

andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor kin-

deren betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en nega-

tief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd in Nederland.  

Onze missie: Alle kinderen moeten kunnen sporten.  

Wie komen in aanmerking? 

Jeugdfonds sport & cultuur is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kin-

deren uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal mi-

nimum. Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten of hun zwemdiploma willen halen maar, die gelet op de 

financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.  

Wat is het bedrag? 

Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225. Jeugdfonds sport & cultuur be-

paalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdfonds sport & cultuur betaalt de contribu-

tie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingele-

verd kan worden bij een winkel waar Jeugdfonds sport & cultuur mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald 

indien er voldoende middelen bij Jeugdfonds sport & cultuur beschikbaar zijn. Het is toegestaan om voor meerdere kin-

deren uit een gezin een aanvraag in te dienen. De bijdrage vanuit Jeugdfonds sport & cultuur moet ieder seizoen/jaar op-

nieuw aangevraagd worden. 

Welke sporten? 

Alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF 

worden vergoed. Dit zijn bijvoorbeeld voetbal, hockey, rugby, judo, karate, zwemmen (ook zwemles), tennis, badminton, 

gym en atletiek. Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdfonds sport & cul-

tuur, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht zij hun kind 

stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan. 

Hoe aanvragen? 

Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdfonds sport & cultuur. De aan-

vraag kan ingediend worden bij Mark Nicolai of Mike Kelly, Buurtsportcoaches Gemeente Emmen. Hiervoor kunt u met 

ons een afspraak maken door te bellen naar 06-15036750 / 06-21100018 of een mailtje te sturen naar bscdemon-

den@emmen.nl.  
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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 4 oktober. 

Volgende nieuwsbrief 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

Verkeersregels 
Langs deze weg willen wij u wijzen op de verkeersregels die zijn opgesteld in overleg met de werkgroep verkeer. 

Wij vragen u om deze regels in acht te nemen, zodat we er samen voor zorgen dat onze leerlingen en (groot)ouders 

een veilige rit van en naar school kunnen maken. Tot onze spijt zien we nog vaak dat een aantal regels niet worden 

nageleefd, zoals bijvoorbeeld; het niet parkeren op de vakken voor de school en in de berm en het niet keren op de 

weg voor de school. De regels zijn toegevoegd aan het eind van deze nieuwsbrief. Wij willen de ouders vragen om 

deze regels ook te bespreken met de grootouders en/of oppas van de kinderen, omdat we merken dat zij vaak niet 

op de hoogte zijn van de verkeersregels die er op school gehanteerd worden. 

Keren en parkeren op opritten buren 
Om aan te sluiten bij de verkeersregels in het stukje hierboven, willen we u ook vragen om niet meer te parkeren 

en/of te keren op de opritten van onze buren. Zij hebben ons verzocht om u hier op te wijzen. Wij willen u dan ook 

vragen om hier rekening mee te houden en om het verzoek om niet meer te keren en/of te parkeren op hun oprit te 

respecteren en op te volgen. Wij danken u voor uw medewerking en begrip. 

Schoolvolleybal leerlingen groepen 5 en 6 
 

Op woensdag 3 oktober organiseert volleybalvereniging SSS van 13.30 tot 16.00 uur een volleybal-

toernooi voor de leerlingen van de groepen 4 en 5. De leerlingen van deze groepen hebben inmid-

dels van juf Marijke een brief meegekregen naar huis, met daaraan een opgavestrook. Leerlingen 

die mee willen doen, kunnen deze opgavestrook inleveren bij juf Marijke.   
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Parkeer uw auto op de parkeerplaats naast de school, dus niet voor de school (dit zijn geen parkeervakken).  

 

Parkeer uw auto nooit in de berm aan de westzijde van het Westerdiep.  

 

Keer uw auto niet op de rijbaan voor de school. 

 

Kinderen uit laten stappen kan op de ‘Kiss and Ride’ vakken voor de school (stoppen-uitstappen-doorrijden). Laat 

uw kind aan de schoolkant uitstappen. 

 

Laat uw kind op de fiets naar school gaan. Er is namelijk geen voetpad aan het Westerdiep. 

 

Nooit stilstaan op het rode vlak voor de school. 

 

Houd rekening met medeweggebruikers op de rijbaan naar school. 

 

Kinderen stappen bij kruispunten van de fiets af. 

 

We fietsen aan de rechterkant van de weg.  
 

De fietsen van de kinderen dienen in een goede staat te zijn (technisch en verlichting). 

 

We fietsen alleen of maximaal met z’n tweeën naast elkaar. 

 

Op het schoolplein lopen we met de fiets aan de hand. 

 

Matig uw snelheid in de buurt van de school en kijk extra goed uit bij het  

wegrijden.  

 

De maximumsnelheid op het Westerdiep is: 30 km/uur.  

 

Volg de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers op bij het verlaten van de school. Niet vertrekken voordat u toes-

temming heeft. 

 

Wie rechtsaf op de fiets moet (richting Runde), gaat bij de rechter verkeersbrigadier staan, wie linksaf gaat 

(richting Doorsnee) moet bij de linker verkeersbrigadier gaan staan. 

 

Spreek elkaar aan op de handhaving van de afgesproken gedragsregels. Geef als ouder het goede voorbeeld. 

 
 

Verkeersafspraken 


