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Nieuwe leerlingen
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we drie nieuwe leerlingen mogen begroeten bij ons op school. Vanuit Berkel en Rodenrijs (Rotterdam) zijn Sharon van der Zande (groep 8), Matthijs van der Zande (groep 5a) en Wesley
van der Zande (groep 2) naar het mooie Emmer Compascuum verhuisd.
Ook na de Kerstvakantie starten er nog twee nieuwe leerlingen in groep 1a.
Dit zijn Bram Wever en Justin de Jonge. Langs deze weg wensen wij alle 5
heel veel plezier toe op onze school. Er gaan na de Kerstvakantie maar liefst
132 leerlingen naar de Bente.

Schoonmaakavond 7 januari
Om de school zo schoon mogelijk te houden, doen de kinderen, de
leerkrachten, de ouders en natuurlijk de schoolschoonmaakster, hun
uiterste best. De tijd die de schoonmaakster elke dag heeft is echter alleen voldoende voor
het uiterst nodige schoonmaakwerk. Inmiddels heeft er al 1 schoonmaakavond plaats gevonden. De eerst volgende schoonmaakavond zal nu plaats vinden op maandag 7 januari vanaf
18.00 uur. Wij hopen natuurlijk bij iedere schoonmaakavond op veel hulp, want “Vele
handen maken licht werk!”. Alle vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Ramona Bruins
via bruinsramona@gmail.com. Alvast bedankt voor uw medewerking!!!

Kerstdiner
Het Kerstdiner is vanavond van 17.30 uur tot 19.00 uur. De zelfgemaakte gerechten kunt u
vanaf 17.20 uur (niet eerder) in de klas brengen. Hiervoor dient u de ingang van
de leerlingen te gebruiken, dus niet door de hoofdingang naast het kantoor. Hier
komen in principe geen leerlingen en/of ouders door.
Om 18.50 uur worden alle ouder/opa’s en oma’s uitgenodigd in de Viersprong om onder het
genot van warme chocomelk en/of gluwein te komen luisteren naar onze leerlingen, die drie
Kerstliederen voor u zullen zingen. Na het zingen van deze liederen gaan de leerlingen eerst
weer terug naar de klas.
Om 19.00 uur is de Kerstviering afgelopen. Ouders kunnen hun kind(eren) en de spullen van
het kerstdiner vanaf deze tijd ophalen uit de klas. Dit gebeurt dan opnieuw via de ingang
van de leerlingen. De hoofdingang dient hierbij wederom niet gebruikt te worden. Wilt u er
op toezien dat u de juiste spullen na afloop van het diner weer mee naar huis nemen?
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2018 een jaar om nooit te vergeten!!!
Terwijl ik met de laatste nieuwsbrief van 2018 bezig was, begon ik na te denken over wat voor een jaar 2018
eigenlijk is geweest. Na alles te hebben samengevat kwam ik tot de conclusie dat 2018 wel eens het meest
succesvolste jaar in de geschiedenis van de Bente zou kunnen zijn geweest.
Zo is de Bente dit jaar voor het eerst in zijn lange geschiedenis de grootste school van Emmer Compascuum geworden. Een groeiende school in een krimpgebied. Nog nooit eerder zaten er op onze school de meeste leerlingen van het dorp. Procentueel is de Bente zelfs 1 van de grootst groeiende scholen van Drenthe.
Een grote school zijn is heel mooi, maar het brengt ook gevaren en nadelen met zich mee. Zo komen onze leerlingen (en natuurlijk ouders) vanuit het hele dorp richting ons mooie schoolgebouw. Hier zijn we natuurlijk
hartstikke trots op, maar het betekent ook dat er veel verkeer deze kant op komt. Dit zorgt voor meer drukte en
soms ook voor meer gevaarlijke situaties op de weg van en naar school. Gelukkig heeft het invoeren van het continurooster dit schooljaar ervoor gezorgd dat we twee verkeersmomenten per dag minder hebben. Ook het
aanpassen van de verkeersafspraken en het begrip en de medewerking van het grootste deel van onze
(groot)ouders hierbij, zorgen ervoor dat het op dit moment de goede kant op gaat met de verkeersveiligheid rondom de school. We hebben dit jaar dan ook niet voor niets op een feestelijke wijze het Drents Verkeersveiligheidslabel behaald. Ook hierbij hebben we onze ouders hard nodig en gelukkig gaat dit steeds beter.
Toch zijn er nog wat aandachts– en verbeterpunten (zie bericht hiernaast)
Dat er veel mensen zijn die de Bente een warm hart toedragen bleek wel tijdens een ijsjesactie op Facebook in de
maand mei. Deze actie werd door de Bente met glans gewonnen in de categorie ‘scholen tot 250 leerlingen’. Dit
terwijl de Bente slechts 124 leerlingen telde op dat moment. Waar een kleine school groot in kan zijn!!
We zijn natuurlijk erg blij dat we als school een goede naam hebben met een mooi schoolgebouw en daarmee
een grote aantrekkingskracht voor (nieuwe) ouders en leerlingen uit ons dorp, maar we willen ons natuurlijk
graag onderscheiden door het geven van goed onderwijs. Dat ook dit goed verzorgd is, bleek wel in september
van dit jaar. De inspectie van onderwijs vond het na 7 jaar wel weer eens tijd om onze school te verblijden met
een bezoekje en ook zij kwamen tot de conclusie dat het onderwijs op onze school goed in elkaar zit en dit werd
dan ook op alle fronten beoordeeld met een voldoende. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee en het bevestigt dat
we kwalitatief goed onderwijs geven.
Als klap op de vuurpijl werd onze school deze maand ook nog eens landelijk bekend. Een ludieke actie van de OR
om Sinterklaas dit jaar binnen te halen met een vliegtuig werd niet alleen op RTV Drenthe getoond, maar werd
zelfs door de landelijke pers opgepikt. Zo kwamen we op het jeugdjournaal, werden we genoemd in NU.nl en zelf
in de NOS app. Ook hier laten we maar weer eens zien dat de Bente een dorpsschool is met landelijke allure!!!
Kortom 2018 is een jaar om met veel plezier op terug te kijken als (waarschijnlijk) het succesvolste jaar ooit. Rest
mij nog om u allen heel fijne feestdagen toe te wensen en laten we met zijn allen hopen dat we deze positieve
lijn van onze mooie school ook in 2019 verder kunnen doorvoeren!!!

Mark Woltman
Locatiedirecteur Obs de Bente
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Verkeer
Zoals u in het stuk hiernaast heeft kunnen lezen, zijn we erg blij
dat men zich over het algemeen, goed houdt aan de verkeersregels
van school. We merken echter wel dat het vaak dezelfde mensen
zijn die zich hier helaas niet aan houden en dat vinden we natuurlijk jammer. De regels die nogal eens worden vergeten zijn bijvoorbeeld; het niet parkeren op de vakken voor de school en het
niet keren op de weg voor de school. We gaan er daarom ook van
uit dat dit niet met opzet gebeurt en dat alle betrokkenen van onze
school het beste voor hebben met onze leerlingen, (groot)ouders,
oppas, leerkrachten, etc. Langs deze weg willen wij iedereen er
nogmaals op wijzen om de verkeersregels, die zijn opgesteld in
overleg met de werkgroep verkeer, op te volgen, zodat we er
samen voor zorgen dat iedereen een veilige rit van en naar school
kan maken. De regels zijn nogmaals 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 op-/afrit 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 nogmaals 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.

Cito ‘Midden’ toetsen
De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben van 14 januari t/m 1 februari drie Cito toetsweken. Tijdens deze weken
maken zij (alleen ‘s ochtends) de Cito ‘Midden’ toetsen. Er wordt op het gebied van taal/spelling, rekenen en lezen
(begrijpend en technisch lezen) getoetst hoe de leerlingen zich hebben ontwikkeld in het afgelopen half jaar. We
hebben besloten om de leerlingen van de groepen 1a en 1b/2 niet meer mee te laten doen met dezer toetsen, omdat
we van mening zijn dat we deze leerlingen voldoende volgen via de methode ‘Schatkist’. Tevens is het niet meer landelijk verplicht.
De resultaten van deze toetsen zullen mede worden besproken tijdens de voortgangsgesprekken op dinsdag 5 of
woensdag 6 februari. Langs deze weg willen wij de ouders alvast vragen deze drie weken rekening te houden met
eventuele tandarts en/of dokter bezoeken (het liefst na schooltijd), maar ook om ervoor te zorgen dat uw kind goed
uitgerust op school komt. Wij danken u voor uw medewerking.
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Visie
Obs de Bente
Westerdiep OZ 96
7881 HG
Emmer Compascuum

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

www.obs-bente.nl
administratie@obs-bente.nl
0591-353320

leerling'.

Missie
Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk

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 gebieden bij te brengen.

Schaatsen groepen 6 t/m 8
Op vrijdagochtend 21 december (laatste schooldag) gaan de leerlingen van de groepen 6 t/m 8,
naar de ijsbaan in het centrum van Emmen. Juf Bonnie en meester Willy hebben via SchouderCom gevraagd of er ouders kunnen rijden om onze leerlingen hiernaar toe te kunnen vervoeren.
Er hebben zich meer dan genoeg ouders opgegeven. Dank daarvoor!!! De groep vertrekt vanaf
school om 9.15 uur, De ijsbaan is voor ons gereserveerd van 9.45 uur tot 10.45 uur. Kinderen die
in het bezit zijn van kunst- of ijshockeyschaatsen mogen deze meenemen. Het gebruik van andere schaatsen is helaas niet toegestaan. De kinderen die zelf geen schaatsen meenemen, kunnen kosteloos bij de ijsbaan schaatsen lenen. Handschoenen zijn tijdens het schaatsen verplicht!! De leerlingen van groep 5b blijven deze ochtend bij meester Wim in hun eigen lokaal.

Laatste nieuwsbrief
Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2018. Het team van
obs “de Bente” wenst iedereen heel fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar!!!
We zien elkaar weer op maandag 7 januari.
De volgende nieuwsbrief komt uit
op donderdag 17 januari 2019.
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Verkeersafspraken

Bij het brengen:
- Alle leerlingen die binnen een straal van 1 kilometer van de school wonen komen lopends of op de fiets naar school.
- 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 op de parkeerplaats bij het halen
van de leerlingen (alleen wanneer de parkeerplaats vol is, zie hier onder) .
- 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 moeten na het halen, parkeren met neus richting Runde in de berm tussen school
en richting Runde (aan de wz kant).
- De auto's die weer richting Doorsnee moeten na het halen, parkeren met neus richting Doorsnee in de berm tussen
school en richting Doorsnee (aan de wz kant).
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- 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.
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