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Er zijn sinds de laatste nieuwsbrief geen nieuwe leerlingen bijge-

komen op onze school. Er gaan op dit moment 128 leerlingen naar 

‘De Bente’. 

Nieuwe leerlingen 

Nieuwsbrief 

 

26 september 2019 

Jaargang 27 Nr. 3 

Belangrijke data: 

- 2 t/m 13 oktober ’19 

Kinderboekenweek 

- 2 oktober ’19 

Voorlichtingsavond VO gr. 8 

- 2 en 3 oktober ’19 

Atelier Abel (knutselen) 

- 4 oktober ’19 

Weerbaarheidstraining (karate) 

groep 7/8 

Dierendag 

- 5 oktober ’19 

Dag van de leerkracht 

- 8 en 9 oktober ’19 

Omgekeerde 10-

minutengesprekken gr. 1 t/m 7 

- 9 oktober ’19 

Schoolvolleybal groepen 4/5 

- 10 oktober ‘19 

Voorleesfinale groep 7/8 

Volgende nieuwsbrief 

- 14 oktober ‘19 

Fietscontrole VVN 

- 17 oktober ‘19 

Klassenshow groep 7/8 
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Kinderboekenweek 
Van 2 t/m 13 oktober vindt de Kinderboekenweek plaats. Het thema van dit jaar is 

vriendschap met als titel “Reis Mee”. Ook op onze school zullen we hier natuurlijk 

weer ruim aandacht aan besteden. Volgende week woensdag wordt de Kinder-

boekenweek in elke klas op eigen wijze geopend.  

Tijdens de Kinderboekenweek zullen we extra aandacht besteden aan leesbevorde-

ring en boekpromotie. Zo zal er bijvoorbeeld elke dag uit een mooi boek worden 

voorgelezen door de meesters en juffen. Ook zullen we diverse activiteiten organise-

ren rondom het thema van dit jaar.  

Op woensdag 2 en dinsdag 3 oktober zal er bijvoorbeeld volop geknutseld worden in 

alle groepen over het thema van de Kinderboekenweek. Deze dagen komt Elsbeth van 

Beilen van ‘Atelier Abel’ namelijk een dagdeel in elke groep om iets moois te knutse-

len met de leerlingen. 

Traditiegetrouw zal er tijdens de Kinderboekenweek in groep 7/8 ook weer gestreden 

worden om de titel ‘Voorleeskampioen van de Bente’. Er zullen in de klas voorrondes 

worden gehouden, waaruit er in totaal drie finalisten worden gekozen. Deze drie leer-

lingen zullen op donderdagmiddag 10 oktober in de Viersprong, onder toeziend oog 

van alle leerlingen van school, de ouders van de finalisten en natuurlijk een echte 

jury, hun voorleestalenten laten horen. De jury beslist uiteindelijk wie er wint en ons 

vervolgens mag vertegenwoordigen bij de gemeentelijke voorleeswedstrijd in      

Emmen in maart 2020. Hij of zij maakt daar kans om door te gaan naar de provinciale 

voorleeswedstrijd. 
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 Nieuwsbrief 

Op woensdag 2 oktober is er vanaf 19.00 uur voor de ouders van de kinderen van groep 8, in buurtgebouw de Vier-

sprong, een algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs. Deze avond zal zijn voor de ouders van 

Obs de Runde, Obs de Meent, Obs de Dreef en Obs de Bente waarvan het kind in groep 8 zit. Tijdens deze voorlich-

tingsavond zal er aandacht worden geschonken aan alle scholen en stromingen binnen het VO die er in de buurt 

van Emmer Compascuum zijn. Na deze algemene voorlichting is er de gelegenheid om in een van de lokalen in 

school een voorlichting te volgen van de openbare VO scholen in deze regio, namelijk het Terra College, het Esdal 

College of het RSG in Ter Apel.  

De ouders hebben inmiddels een uitnodiging voor deze avond ontvangen via SchouderCom. Om de juiste voorbe-

reidingen te kunnen treffen voor deze avond, willen we wel graag weten of zij en zo ja, met hoeveel personen zij 

deze avond aanwezig zullen zijn.   

Omgekeerde 10-minutengesprekken gr. 1 t/m 7 
Op dinsdag 8 en woensdag 9 oktober zijn de omgekeerde tien minutengesprekken voor de ouders van de leerlingen 

uit de groepen 1 t/m 7. U krijgt volgende week via SchouderCom een uitnodiging om zich hiervoor in te schrijven.  

Deze omgekeerde tien minutengesprekken hebben mede 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 leer-

kracht(en) hoe u uw kind(eren) ervaart. Deze gesprekken zijn dan ook hoofdzakelijk voor de ouders waarvan 1 of meer-

dere kinderen naar een andere leerkracht is/zijn gegaan, omdat de leerkracht nieuw is voor de leerling en misschien 

voor uzelf. Mocht u toch een gesprek willen, ondanks dat uw kind bij dezelfde leerkracht is gebleven? Dit kan natuur-

lijk altijd. In dat geval kunt u zich gewoon aanmelden via SchouderCom. Tijdens het 10-minutengesprek zal er niet 

gepraat worden over de toets resultaten van uw kind(eren).  

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. Voorheen gebruikten we een vragenlijst als leidraad voor het gesprek. We 

hebben ervoor gekozen om dit niet meer te doen, zodat het gesprek een vrijer en karakter 

De ouders van de leerlingen van groep 8 zullen na de herfstvakantie worden uitgenodigd voor een gesprek op maan-

dag 18 november of woensdag 20 november. Tijdens dit gesprek zal er, mede aan de hand van een plaatsingswijzer, 

een voorlopig VO advies worden gegeven. 

Informatieve ouderavond VO groep 8 

Schoolvolleybal leerlingen groepen 4 en 5 

Op woensdag 9 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. Meester Mark zal in 

deze groepen (4/5a en 5b/6) de komende tijd, met gym, aandacht besteden aan het volleyballen. 
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 Nieuwsbrief 

Drentse Veurdrachtswedstried 
De Drentse vereniging 't Aol' Volk houdt ook dit najaar weer haar jaarlijkse voordrachtwedstrijd in de Drentse streektaal 

voor de jeugd t/m 16 jaar.  

Dit jaar is de grote finale op vrijdag 8 november 2019  in het Atlastheater in Emmen.  Een enorme kans voor een kind om 

in een theater voor publiek op te mogen treden. 

We beginnen om 19.00 uur 

 

Op woensdagmiddag 6 november  worden er voor de basisscholen eerst voorrondes gehouden, in de Selkersgoorn in 

Dalen en Obs de Bente in Emmer Compascuum.  

Bij de voorrondes jureren deskundige leden van ’t Aol’Volk. 

 

De kinderen van de basisschool worden in twee groepen  ingedeeld: 

groepen  1 t/m 5 en groepen  6 t/m 8. 

De finalisten van de basisscholen strijden in het Atlastheater samen met de junioren (jeugd van het voortgezet onder-

wijs t/m 16 jaar) om de Grada Eding-Askesbokaal,  

(een geldprijs + wisselbeker). Er wordt van de kinderen verwacht dat ze een gedichtje voordragen in de Drentse streek-

taal. Ze moeten dit uit het hoofd leren. 

 

De juryleden tijdens de finale zijn dit jaar:  

Hennie Stokker Stadman   -  Drentse schrijfster 

Wim Oosting                 -  Vrienden RTV Drenthe, schrijver 

Hennie Kuijer               -  Presentatrice RTV Drenthe o.a. van Hemmeltied 

 

De jury geeft cijfers voor:  -  de keuze van het gedicht  -  de uitspraak          

    -  de intonatie    -  de presentatie 

 

Lijkt het uw kind(eren) leuk om mee te doen, dan kunt u hem/haar/ze opgeven door een bericht via SchouderCom te 

sturen naar meester Mark of door het opgavestrookje onderaan deze pagina in te leveren bij de leerkracht van uw kind. 

Geef bij de opgave ook even aan of er een zelf geschreven gedicht voorgedragen gaat worden of dat er op school een 

gedicht uitgezocht gaat worden. Opgeven kan tot woensdag 2 oktober. 

 

 Wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk opgaves!!! 

—————————————————————————————————————————————————————— 

Opgavestrookje Drentse Veurdrachtswedstried 2019 

 

Naam leerling: ……………………………………………………………………………………………………… 

Groep: ……………………………………….. 

 

Geeft zich op voor de Drentse Veurdrachtswedstried 2019, op woensdag 6 november (en eventueel op vrijdag 8 novem-

ber), met een: 

O Bestaand gedicht 

O Zelf geschreven gedicht 
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 Nieuwsbrief 

Op school is bij een of meerdere kinderen krentenbaard geconstateerd. Krentenbaard is een huidinfectieziekte die 

wordt veroorzaakt door bacteriën. Het wordt ook wel kinderzeer, impetigo of impetigo vulgaris/contagiosa ge-

noemd. Er is geen reden tot paniek; de aandoening is onschuldig, maar wel zeer besmettelijk. 

De eerste symptomen van krentenbaard ontstaan één tot drie dagen nadat iemand is besmet. Er ontstaat een uit-

slag op de huid die meestal op de hals of in het gezicht begint. Deze uitslag kan zich uitbreiden naar het gehele 

lichaam. Het kan zelfs voorkomen dat de uitslag op de hoofdhuid, de oksels of de voetzolen komt te zitten, maar 

meestal bevindt het zich vooral rond de neus en de mond. De uitslag bestaat in het begin uit bultjes en deze zullen 

later veranderen in blaasjes. Daarna gaan de blaasjes kapot en zal er pus uitkomen. Er zullen zich korstjes op deze 

wondjes vormen. De uitslag is niet pijnlijk, maar het kan wel een cosmetisch probleem zijn. 

Meestal gaat krentenbaard vanzelf over binnen een tot drie weken. Door niet te krabben en de uitslag zo min mo-

gelijk aan te raken kunt u ervoor zorgen dat het virus zich niet over het gehele lichaam verspreid. Tevens bevordert 

dit het genezingsproces. De huid zal zich ook sneller genezen door een goede hygiëne. Na de genezing zullen er 

geen littekens achterblijven. Als u eenmaal krentenbaard heeft gehad, bent u meestal immuun geworden voor de-

ze ziekte. Dit is echter niet bij iedereen het geval. Als uw weerstand heel laag is, is er alsnog een kans dat u op-

nieuw de aandoening krijgt. 

Het is goed om krentenbaard te behandelen, omdat het dan sneller geneest en de kans op besmetting kleiner is. 

Hiervoor kunt u langs een arts gaan en hij zal in de meeste gevallen antibiotica voorschrijven. Dit gaat infecties 

tegen en zorgt ervoor dat het niet meer besmettelijk is. Op die manier kan verdere verspreiding worden tegenge-

gaan. Vooral bij kinderen is een behandeling met antibiotica van groot belang, omdat zij erg gemakkelijk andere 

kinderen kunnen besmetten. Dit gebeurt tegenwoordig heel vaak in de crèche of op school, omdat kinderen hun 

speelgoed met elkaar delen en elkaar veel aanraken. 

Heeft uw kind krentenbaard of heeft u het vermoeden dat uw kind krentenbaard heeft? Geeft u dit dan aan bij de 

leerkracht van uw kind en het is verstandig om dit aan de huisarts te laten zien. Samen kunnen we dan bekijken of 

het verstandig is om uw kind 1 of meerdere dagen thuis te laten i.v.m. de incubatietijd. 

Krentenbaard 

In het kader van ons anti-pestbeleid, hebben de leerlingen van de groepen 5 en 6 

en 7/8, in de eerste week na de zomervakantie een gastles gehad over de gevol-

gen van pesten. Aansluitend op deze gastles, werd er een (karate) weerbaarheid 

les gegeven tijdens de gymles op het veld achter de school. Deze was voor de 

groepen 5, 6 en 7. Vrijdagochtend 4 oktober zullen de leerlingen van groep 8 

deze les ook krijgen tijdens de gym in de Klabbe. Groep 7 doet ook gewoon weer 

mee, omdat we van mening zijn dat het nooit verkeerd is om deze les nog een 

keer te krijgen. 

Weerbaarheidstraining (karate) groep 7/8 
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Klassenshow groep 7/8 

Donderdag 17 oktober, om 13.30 uur is de eerste klassenshow van dit schooljaar. Tot circa 

14.00 uur kunnen de genodigden (maximaal 3 per leerling) en alle kinderen van school 

genieten van de vele talenten die de kinderen van groep 7/8 bezitten op het gebied van 

o.a.; dans, zang, muziek, acteren, etc. Om 13.25 uur mogen de genodigden via de ingang 

van de Viersprong een plekje zoeken achter in de zaal (de leerlingen van de overige groe-

pen van school zitten vooraan).  

Juf Mia met Pensioen 

De dag waarvan we wisten dat hij zou komen! Dit geldt helaas ook voor de dag waarop op juf Mia met pensioen gaat. 

Voor haar en haar man Joop is het natuurlijk hartstikke mooi om binnenkort samen te gaan genieten van meer vrije 

tijd en om nog meer te kunnen genieten van haar kinderen en kleinkinderen. Voor ons zal het wel even wennen zijn 

om zo’n leuke collega en juf te moeten missen. 

Juf Mia bereikt in 2020 haar pensioengerechtigde leeftijd. Dit wisten we al een poosje en dit zou dan ook haar laatste 

schooljaar op de Bente worden.  

Voor iedereen die het nieuws rondom de pensioenen heeft gevolgd, weet ook dat de pensioengerechtigde leeftijd 

onlangs is vervroegd naar 66 jaar en 4 maanden. Dit heeft tot gevolg dat het pensioen van juf Mia niet meer in de zo-

mervakantie van 2020 ingaat, maar nu al in de meivakantie. Juf Mia heeft dan ook besloten om vanaf 1 mei een punt te 

zetten achter haar mooie onderwijs carrière. Wij snappen 

dit volkomen en staan dan ook helemaal achter haar be-

slissing. Doordat ze nu al heeft aangegeven gedurende dit 

schooljaar te stoppen, kunnen we begin 2020 al opzoek 

naar een waardige opvolger die hopelijk net zo leuk en 

kundig is als juf Mia. Hierover houden we u natuurlijk de 

komende tijd op de hoogte. Een sollicitatieprocedure zal 

ongeveer in februari/maart 2020 worden opgezet.  

Ook over hoe we invulling gaan geven aan het afscheid 

van juf Mia zal t.z.t. met u worden gecommuniceerd via 

SchouderCom. Dit moet voor juf Mia natuurlijk een dag 

worden om nooit te vergeten!!! Wordt vervolgd………..   

Op www.actiefinemmen.nl staan weer allerlei leuke, nieuwe Brede School activiteiten klaar. U kunt uw kind(eren) via 

deze site opgeven voor een of meerdere (gratis) activiteiten. De leerlingen hebben vandaag hierover een flyer mee-

gekregen naar huis.  

Opgave Brede School activiteiten 
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Gezond tussendoortje en lunch 
In het kader van gezonde voeding, willen we alle ouders vragen om hier rekening mee 

te houden bij het meegeven van het ‘pauzehapje’, het lunchpakket en het drinken voor 

in de pauze en tussen de middag. We zien steeds vaker kant en klare, voorverpakte 

etenswaar en drinken voorbij komen, met daarin veel suikers en/of chocolade.     

Onder gezond eten verstaan wij een boterham met beleg en fruit. We kunnen natuur-

lijk niets verbieden, maar we zouden het wel fijn vinden als alle ouders/verzorgers 

hier rekening mee willen houden.  

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 Nieuwsbrief 

Emmer Compascuum gezond 

De R zit in de maand 

De r zit in de maand. Het wordt frisser, er zijn minder zonuren en we zitten meer binnen. Ondanks dat er tegenwoordig 

genoeg groente en fruit te koop is, heb je in de herfst en winter meer kans om een virus op te lopen. 

Hoe kunnen wij dit (deels) voorkomen? 

Geef je weerstand een boost!! 

Eet voldoende fruit en groenten (niet te lang koken en gebruik weinig water) 

Vitamine c is nu extra belangrijk. Deze haal je vooral uit koolsoorten, citrusfruit, kiwi’s, bessen en aardbeien. 

Vitamine d maak je aan door zonlicht, maar wanneer de r in de maand zit zijn er minder zonuren. Gebruik een vitamine d 

supplement! 

Beweeg voldoende, blijf sporten 

Probeer goed en voldoende te slapen 

Was je handen regelmatig 

Trek er op uit. Ga naar buiten! 

En vooral: geniet van de mooie herfstkleuren!! 

 

EMMER-COMPASCUUM GEZOND 

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

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

ten 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 verbinding 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! 

Informatieve en zakelijke ouderavond 

In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar lieten we u weten dat we, mede in verband met de pilot van Snappet in 

de groepen 5a t/m 8, we de informatieve en dus ook de zakelijke ouderavond wilden uitstellen. Inmiddels hebben 

we vastgesteld dat we beide zullen houden op dinsdagavond 19 november. Verder informatie over deze avond     

ontvangt u binnenkort van ons. Houdt u dus 19 november vrij in uw agenda.  
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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 10 oktober. 

Volgende nieuwsbrief 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

Huiswerk Spelling (en Bloon) 
Met ingang van dit schooljaar wordt er  in de midden– en bovenbouw geen huiswerk voor spelling meer meegegeven. 

De reden dat we hiervoor gekozen hebben is, omdat veel kinderen de woorden thuis uit het hoofd gaan leren. Dit beklijft 

dan even, maar na een poosje zijn de woorden weer vergeten. Ook is er dan steeds een groot verschil, qua resultaat,    

tussen de methode toetsen (dictee) en de Cito toetsen. Het is bewezen dat het beter is dat de kinderen de spellingsregels 

leren toepassen dan het uit het hoofd leren van woorden, dit wordt namelijk op de Cito toets ook van ze verwacht.   

Nu we met Snappet werken, is er in de klas meer tijd en de mogelijkheid om tijdens de spellingles de woorden te oefenen 

d.m.v. het toepassen van de spellingregel en achten wij het niet nodig om dit thuis ook nog eens te oefenen. Vanwege de 

vele mogelijkheden op Snappet zijn we ook gestopt met het werken via Bloon. 

Fietsenkeuring VVN 
De jaarlijkse fietscontrole is dit jaar op maandag 14 oktober en zal worden uitgevoerd door Veilig Verkeer Nederland.   

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen deze dag de fiets meenemen en laten controleren op diverse punten. Met 

name de verlichting is natuurlijk erg belangrijk aangezien de dagen steeds korter beginnen te worden. We willen u wel 

waarschuwen dat alleen fietsen met een bel, goede verlichting, goed werkende remmen en een goed werkend slot   

worden goedgekeurd. Om teleurstelling bij de kinderen te voorkomen is het verstandig om dit van te voren goed zelf te 

checken. Wanneer een fiets is goedgekeurd zal het een sticker krijgen. Mocht het gebeuren dat een fiets niet helemaal is 

goedgekeurd, dan gaan wij ervan uit dat de ouders ervoor zorgen dat de gebreken worden gerepareerd en/of verholpen.  


