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Er zijn in de afgelopen twee weken geen nieuwe 

leerlingen gestart op onze school. Er gaan op dit 

moment 124 leerlingen naar de Bente. 
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Drentse Veurdrachtswedstried 

Er hebben zich 11 leerlingen opgegeven voor de Drentse Veurdrachtswedstried van ‘t Aol 

Volk’ op woensdag 14 November in Buurtgebouw de Viersprong. De leerlingen die mee-

doen hebben inmiddels een gedichtenbundel meegekregen om een gedicht uit  te kiezen 

of  zelf een gedicht maken mag natuurlijk ook. Hun gedicht gaan ze de komende weken uit 

het hoofd leren, zodat zij deze op 14 November kunnen voordragen aan het publiek. Van 

deze voorronde worden de beste voordragers uitgenodigd om op vrijdag 16 november hun 

‘kunsten’ nogmaals te vertonen tijdens de grote finale in het Atlas theater in Emmen. Wij 

wensen onze kandidaten natuurlijk heel veel success, maar vooral heel veel plezier toe bij 

het oefenen en het voordragen van hun gedicht aan het publiek. 

Fietscontrole VVN 
Op maandag 15 oktober heeft Veilig Verkeer Nederland een fietscontrole uitgevoerd op 

school. In totaal zijn er 61 fietsen onder de loep genomen. Hiervan werden er 25 fietsen 

goedgekeurd voor zowel ’s avonds als overdag gebruik en 12 fietsen voor alleen overdag 

gebruik. 24!!! fietsen werden echter afgekeurd. Mocht het zo zijn dat de fiets van uw zoon 

of dochter niet is goedgekeurd, dan gaan wij ervan uit dat u ervoor zorgt dat de gebreken 

worden gerepareerd en/of verholpen. Wij danken u alvast voor uw medewerking. 

 

 

Op donderdagmiddag 8 november gaan alle leerlingen, aan het eind van de middag, de 

klassen rond om de geleerde Sint Maarten liederen te zingen en om de gemaakte lampion-

nen aan elkaar te laten zien. We willen de ouders vragen om alvast woensdag  7 november 

een lampionlichtje (voorzien van naam) mee te geven naar school.  

Sint Maarten 
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In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd om een aantal nieuwe verkeerafspraken in acht te nemen. Wij 

merken dat er heel veel (groot)ouders zijn die hier gehoor aan hebben gegeven en zich houden aan deze nieuwe af-

spraken. Helaas hebben we (nog steeds) moeten constateren dat niet iedereen zich houdt aan deze nieuwe afspra-

ken. Dit heeft geleid of leidt nog steeds tot veel frustratie bij de mensen die zich wel gedragen conform de nieuwe 

regels. Er wordt dan terecht of onterecht gevraagd wat de school hier aan doet of gaat doen. Wij (de school) zijn van 

mening dat we er zijn om onze leerlingen te onderwijzen en om hen, samen met de ouders, normen en waarden bij te 

brengen waar nodig. Het gaat ons te ver om ook de volwassenen hierop te wijzen. Tevens zijn wij van mening dat 

juist de volwassenen het goede voorbeeld moeten geven. Wanneer zij zich niet kunnen houden aan deze afspraken, 

dan kunnen/mogen we ook niet verwachten dat onze kinderen dit gaan doen. We willen deze ouders dan ook voor de 

allerlaatste keer vragen om de nieuwe verkeersafspraken op de laatste pagina van deze nieuwsbrief nogmaals goed 

door te lezen en hier naar te handelen. Mocht het blijken dat dit binnen nu en drie weken nog niet het gewenste ef-

fect heeft, dan weten wij ook niet wat we er verder aan kunnen doen en zullen we niet weer met een nieuw voorstel 

komen. Wij gaan er nog steeds vanuit dat het zo ver niet hoeft te komen als iedereen zijn steentje bijdraagt en vragen 

om uw medewerking. Alvast onze hartelijke dank!     

Verkeerssituatie 

Zoals u weet heeft onze school sinds dit schooljaar een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen tussen de 

middag op school eten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (op vrijdag alleen de groepen 4 t/m 8). 

 

Het is op dit moment echter nog niet bekend welke tijden we uiteindelijk zullen gaan hanteren. Er zijn namelijk twee 

opties; Om er zeker van te zijn dat we een model kiezen dat het beste bij zowel de leerlingen, als bij de leerkrachten 

past, hebben we besloten om tot de Kerstvakantie met beide modellen te werken. Dit houdt in dat we tot de herfst-

vakantie 's ochtends zijn gestart om 8.15 uur (tot 14.15 uur) en na de herfstvakantie tot de Kerstvakantie om 8.30 uur 

(tot 14.30 uur). Alleen dan zijn we in staat om het juiste model te kiezen. Dit houdt in dat we met ingang van januari 

2019 pas gaan werken volgens het definitief gekozen model. Na deze keuze zullen we 5 jaar lang volgens het dit mo-

del gaan werken. 

 

Met het eerste model hebben we inmiddels kennis gemaakt. Met het tweede model gaan we werken na de herfstva-

kantie tot de Kerstvakantie. 

  

1. Een model van 8.15 uur tot 14.15 uur op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, waarbij de kleuters op vrijdag 

de gehele dag vrij zijn en groep 3 op vrijdagmiddag om 12.00 uur. (Woensdag tot 12.00 uur) 

  

2. Een model van 8.30 uur tot 14.30 uur op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, waarbij de kleuters op vrijdag 

de gehele dag vrij zijn en groep 3 op vrijdagmiddag om 12.00 uur. (Woensdag tot 12.15 uur) 

  

Bij beide modellen zijn de kleuters (groepen 1 en 2) nog gewoon op vrijdag de hele dag vrij en de leerlingen uit groep 

3 op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur. Tussen de middag blijven alle leerlingen op school eten. In de laatste week voor 

de Kerstvakantie zal het team beslissen volgens welk model we uiteindelijk gaan werken op de Bente.  

Nieuwe start– en eindtijd continurooster 
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 Tech Works groep 7/8 
Op vrijdagmiddag 2 november doet groep 7/8 mee aan een techniek evenement van het Drenthe College in Emmen. 

Dit evenement heet Tech Works. De leerlingen maken deze middag kennis met vele aspecten van Techniek. De mid-

dag start om 12:00 uur en zal om 14:30 uur afgelopen zijn. De leerlingen zullen dus deze middag later thuis komen 

dan normal. De gymles vervalt deze dag. De ouders van de leerlingen van groep 7/8 zullen binnenkort van meester 

Willy een verzoek krijgen om deze middag mee te kunnen rijden naar dit evenement.  

Groep 7/8 naar Rijksmuseum 

Donya Drenth uit groep 8 heeft op donderdag 11 oktober in een zinderende finale in buurtgebouw de Viersprong, 

de voorleeswedstrijd gewonnen. Alle kinderen van o.b.s. de Bente zagen (en hoorden) hoe Donya Drent, Yalyshia 

van der Belt en Sem Drenth hun best deden om de titel 'Voorleeskampioen van de Bente' in de wacht te slepen. 

Hoewel alle voorlezers het erg goed deden, was het toch uiteindelijk Donya die door de jury werd uitgeroepen tot 

winnaar. Zij heeft zich hiermee geplaatst voor de gemeentelijke voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Emmen. 

Wij feliciteren Donya met deze mooie prestatie en wensen haar heel veel success toe in de volgende ronde!! 

Donya voorleeskamioen obs de Bente 

Na de herfstvakantie zal het LOT (Luizen Opsporings Team) de leerlingen van onze school weer controleren op de 

aanwezigheid van hoofdluis. Wanneer uw zoon of dochter hoofdluis heeft, zult u gebeld worden door de leerkracht 

van uw kind. Hij/zij zal u vragen om de juiste maatregelen te treffen om het hoofdluis tegen te gaan. Alle leerlingen 

in de groep krijgen een brief mee om extra alert te zijn op de aanwezigheid van hoofdluis. Namen van leerlingen met 

hoofdluis worden nooit prijsgegeven of gedeeld met andere ouders en/of andere leerlingen. 

Het LOT is nog op zoek naar ouders en of grootouders, die elke maandagochtend na de schoolvakanties willen 

helpen bij de luizencontroles. Mocht u tijd en zin hebben, dan kunt u dit aangeven bij Linda Scholte of meester Mark. 

Luizencontrole 

In het kader van cultureel erfgoed, gaan de leerlingen uit groep 7/8, samen met de leerlingen uit dezelfde groep van 

Obs de Dreef, op dinsdag 6 november naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Hier volgen de leerlingen een educatieve 

rondleiding met diverse opdrachten die ze moeten vervullen en wellicht zullen ze ook even een kijkje bij de Nacht-

wacht nemen. De exacte vertrek- en aankomsttijden zijn op dit moment nog niet bekend, maar zodra wij dit weten zul-

len wij de ouders hiervan op de hoogte brengen. Het kan dus zijn dat de leerlingen eerder op school moeten zijn of dat 

ze later terug zijn dan anders. 
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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 in een veilige omgeving.  

 

Obs de Bente 

De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 8 november. 

Volgende nieuwsbrief 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

Automatische incasso 
Voor de ouders/verzorgers die toestemming hebben gegeven voor het betalen, in 2 termijnen, via automatische incasso 

van de ouderbijdrage en het schoolreisgeld, zal in de maand november €20,- ouderbijdrage per leerling worden af-

geschreven (€18,- voor ieder volgend kind). 

 

Volgende week hebben de leerlingen een week 

herfstvakantie. De vakantie duurt van zaterdag 20 ok-

tober t/m zondag 28 oktober. Wij wensen iedereen een 

heel fijne vakantie toe. We zien elkaar weer op school 

op maandag 30 oktober. 

Herfstvakantie 
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Aangepaste verkeersregels 

Bij het brengen: 

- Alle leerlingen die binnen een straal van 1 kilometer van de school wonen komen lopends of op de fiets naar school 

(wanneer mogelijk). 

- Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 1a, 1b, en 2 parkeren op de parkeerplaats bij het brengen van de 

leerlingen. 

- Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 laten de leerlingen bij de kiss and ride strook uitstappen 

bij het brengen en rijden na het uitstappen meteen door (niet blijven staan). 

  

Bij het halen: 

- Alleen ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 1a, 1b, 2 en 3 parkeren zoveel mogelijk op de parkeerplaats bij 

het halen van de leerlingen (alleen wanneer de parkeerplaats vol is, parkeren zij op het Westerdiep!!!) . 

- Voor de school wordt nooit geparkeerd!!! Dit voor het overzicht van de brigadiers en de leerlingen. 

     - Dit betekent: 

         * niet parkeren in de berm over de gehele lengte van het schoolplein (van poppetje tot poppetje). 

         * niet parkeren in de vakken voor school (dus ook niet op de invalidenparkeerplaats, tenzij ontheffing). 

- Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 parkeren in de berm aan de overkant (westzijde) van de 

straat met de neus van de auto in de richting van waar ze naartoe moeten naar huis (dit is in dus anders dan het was. Dit 

om de buurtbewoners tegemoet te komen). 

     - De auto's die weer richting centrum/Runde moeten na het halen, parkeren met neus richting Runde in de berm tussen 

school en de Runde (aan de WZ kant tussen de bomen) . 

     - De auto's die weer richting Doorsnee/Foxel moeten na het halen, parkeren met neus richting Doorsnee in de berm tus-

sen school en de Doorsnee (aan de WZ kant tussen de bomen). 

- Geef leerlingen die op de fiets of lopend naar huis gaan altijd voorrang. 

- Geef elkaar de ruimte en tijd bij het verlaten van de parkeerplaats en/of de berm (5 minuten later thuis zijn is geen 

ramp!!). 

- Wees respectvol en begripvol naar elkaar en bedenk altijd dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid 

van onze kinderen. 

- Hou je aan de snelheid van 30 km per uur op het Westerdiep. 

- Volg de aanwijzingen van de verkeersmoeder en de brigadiers bij de straat en parkeerplaats goed op. 

 

Op de fiets: 

- Wie rechtsaf moet, gaat bij de rechter verkeersbrigadier staan, wie linksaf moet bij de linker verkeersbrigadier. 

 

Omdat we van mening zijn dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn doen we hier dan ook nadrukkelijk een beroep op. 

De leerkrachten en verkeersouder spreken alleen nog mensen aan die voor de school parkeren. Voor de andere afspraken 

vragen wij de ouders om elkaar aan te spreken.  

Tot slot willen wij u vragen om dit bericht ook met opa's, oma's, oppas, etc. te bespreken, zodat zij ook op de hoogte zijn 

van de nieuwe afspraken. 

  

Wij danken iedereen bij voorbaat voor de medewerking!!! 

  


