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Maandag 3 september zijn we het schooljaar 2018/2019 be-

gonnen met 124 leerlingen. 

Na zes weken is de vakantie voor de leerlingen en de mees-

ters en juffen voorbij.  

 

Langs deze weg willen wij twee nieuwe leerlingen verwelko-

men, die dit nieuwe schooljaar op de Bente starten. Deze 

leerlingen zijn; René Moesker en Tess Otten (allebei groep 1a). We wensen hen een 

heel fijn en leerzame schoolloopbaan toe bij ons op school. 

 

Start schooljaar 

Rapporten inleveren 
De zomervakantie is voorbij en we willen u vragen om de rapporten van de leerlingen zo 

spoedig mogelijk mee te geven aan uw kind. Denkt u ook even aan het zetten van een 

handtekening in het rapport?! Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Nieuwsbrief 
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Ontruimingsoefening/actie 
Onlangs is bekend geworden dat, mede dankzij acties en stakingen, er in het nieuwe 

CAO voor het Primair Onderwijs er een verspreide loonsverhoging is van 8,5 %, over drie 

jaar, voor leerkrachten. Dit is een mooi begin, maar nog steeds niet genoeg om het vak 

aantrekkelijk te maken voor nieuwe leerkrachten, om zodoende het lerarentekort te kun-

nen oplossen. Ook de achterstand in beloning met hun collega’s in het VO blijft, omdat 

ook de leerkrachten in het VO een licht verbeterd CAO hebben gekregen. De Basis-

schooldirecteuren en ander onderwijsondersteunend personeel moeten het zelfs doen 

met een loonsverhoging van slechts 2,5 %. In deze nieuwe situatie kan het zelfs voorko-

men dat een leerkracht meer verdient dan een (adjunct) directeur. Alle schoolleiders 

voeren daarom vanaf half september actie voor een beter salaris en minder werkdruk. 

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) wil woensdag 12 september om 9.00 uur 

op alle basisscholen het brandalarm laten afgaan voor een ontruimingsoefening om op 

deze aandacht te vragen voor deze onevenredige verdeling in loon binnen het Primair 

Onderwijs tussen leerkrachten en de schoolleiders en onderwijsondersteunend perso-

neel. Ook de openbare scholen in Emmer Compascuum doen natuurlijk mee aan deze 

actie. De geplande ontruimingsoefening op 1 oktober vervalt hierdoor. De gastlessen 

van de brandweer gaan deze dag wel door. 
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Informatieavond VO ouders groep 8 

Zakelijke ouderavond 
Op maandag 17 september is er, voorafgaand aan de informatieve ouderavond, om 19.00 uur, een zakelijke ouder-

avond. Zaken die tijdens deze zakelijke ouderavond aan bod komen zijn o.a.: financieel jaarverslag, Schooljaarver-

slag, activiteiten nieuw schooljaar, etc. We willen u vragen om op het opgaveformulier voor de informatieve ou-

deravond (aan het eind van deze nieuwsbrief) aan te geven of u aanwezig bent bij de zakelijke ouderavond. Wij 

hopen natuurlijk op een zo groot mogelijke opkomst. 

“Behandel een ander 

zoals je zelf ook 

behandeld wilt worden” 

 Nieuwsbrief 

Voor de ouders van de kinderen van groep 8 is er een aparte algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onder-

wijs. Deze avond is op maandag 8 oktober in buurtgebouw de Viersprong en wordt gegeven voor alle ouders van de 

vier openbare basisscholen in Emmer Compascuum. Op deze avond zal er door een medewerker van het Esdal College 

aandacht worden geschonken aan alle scholen en stromingen binnen het VO, die in de buurt van Emmer Compascuum 

te vinden zijn. Verder is er gelegenheid om vragen te stellen over het VO. Meer informatie over deze avond ontvangt u 

binnenkort van ons via de nieuwsbrief. 

 

Brede School ladders 

Uiterlijk volgende week dinsdag zullen alle leerlingen de nieuwe najaars ladder van de Brede School ontvangen. Deze 

ladder zal weer boordevol staan met allerlei leuke activiteiten voor alle leeftijden.  

Nieuw!!!!!!! 

De opgaves gaan vanaf nu digitaal via een nieuwe website van de Brede School. U hoeft dus geen briefje meer in te le-

veren op school. Voor opgave volgt u de volgende stappen: 

1. U gaat naar: www.ActiefinEmmen.nl 

2. U klikt op ‘Brede School’ 

3. U zoekt ‘Brede School Emmer Compascuum’ en klikt deze aan 

4. U kiest de activiteit die uw kind wil gaan doen en meldt hem/haar aan 

 

Aanmelden voor 22 september  !! 
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maandag 17 september staan de zakelijke ouderavond en de informatieavond voor de groepen 1 t/m 6 en ge-

pland. 

Tijdens de informatieavond vertelt de leerkracht van uw kind iets over de manier van werken in de klas en over 

de regels en gewoonten op onze school.   

De avond heeft net als vorig jaar twee rondes, zodat u bij verschillende leerkrachten van uw kinderen kunt 

kijken. Iedere ronde duurt 45 minuten.  

Tevens is er gelegenheid om in alle groepen een kijkje te nemen middels de kijkochtenden. Deze ochtenden 

staan in het teken van sfeerproeven en het geeft u de gelegenheid om te zien hoe er instructies in de verschil-

lende groepen worden gegeven. Deze ochtenden zijn van 19 september t/m 9 oktober. 

 

Verder stellen we het erg op prijs dat, wanneer u op een kijkochtend in groep 1 t/m 6 wilt komen, u ook op de 

informatieavond komt. Dit zijn namelijk twee aan elkaar gekoppelde elementen. 

 

Programma zakelijke ouderavond en informatieavond: 

 

Zakelijke ouderavond 19.00 uur - 19.30 uur  

1e ronde   19.30 uur – 20.15 uur  

Pauze   20.15 uur – 20.30 uur  

2e ronde   20.30 uur – 21.15 uur 

 

 

De data van de kijkochtenden zijn als volgt: 

 

groep 1a  19 september   11 oktober  8.30 uur – 9.15 uur   

groep 1b/2 20 september   2 oktober  8.30 uur – 9.15 uur 

groep 3  24 september   27 september  8.30 uur – 9.15 uur 

groep 4/5a 25 september  8 oktober  8.30 uur – 9.15 uur 

groep 5b/6 26 september  4 oktober  8.30 uur – 9.15 uur 

groep 7/8 21 september   9 oktober  8.30 uur – 9.15 uur 

 

 

Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u het strookje waarop u zich kunt opgeven voor zowel de zakelijke ouderavond, 

de  informatieavond en/of de kijkochtenden. Ook wanneer u niet komt, graag wel het strookje inleveren bij de leerkracht 

van uw kind(eren)!!!  

Tot slot willen we u vragen om geen oudere en/of jongere broer(tjes) en/of zus(jes) mee te nemen naar de kijkochtend. 

 

Wij wensen iedereen een heel fijn 

schooljaar toe!! 

 

Zakelijke ouderavond, informatieavond en kijkochtenden 
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 Nieuwsbrief 

Continurooster 

 

Onze school heeft vanaf volgend 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). 

 

De leerlingen van de groepen 1a en 1b/2 zijn op woensdagmiddag en vrijdag vrij. 

De leerlingen van groep 3 zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. 

De leerlingen van de groepen 4 zijn op woensdagmiddag vrij. 

 

Het is aan het begin van het schooljaar echter nog niet bekend welke tijden we uiteindelijk zullen gaan hanteren bij 

het continurooster. Er zijn namelijk nog twee opties die we nog verder willen gaan onderzoeken; 

  

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.  

  

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. 

  

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. Op de woensdagmiddag 

zijn alle leerlingen nog gewoon  ‘s middags vrij (bij start om 8.15 uur om 12.00 uur en bij start om 8.30 uur om 12.15 uur).  

  

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 herfstvakantie 

's ochtends zullen starten 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 de 

definitieve keuze gaan maken. Na deze keuze zullen we 5 jaar lang volgens het gekozen model gaan werken. 
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Schema tot de herfstvakantie (optie 1) 

 

 

 

Schema van herfstvakantie tot Kerstvakantie (optie 2) 

 

 

Het schoolplein is open om 8.00/8.15 uur open (afhankelijk van starttijd, 8.15 u. of 8.30 u.) 

De leerlingen van de groepen 1a en 1b/2 hebben een inloop van 8.05/8.20 uur tot 8.10/8.25 uur. Dit houdt in dat zij tus-

sen deze tijden de jas op kunnen hangen in hun garderobe en in de klas kunnen gaan zitten. Bij de bel om 8.10/8.25 uur 

dienen alle leerlingen van de groepen 1b/2 in de klas te zijn. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan bij deze bel in 

de rij staan. De lessen starten uiterlijk om 8.15/8.30 uur. 

De ochtendpauzes zijn 10.30 - 10.45 uur. 

 

Om de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten en om meer overzicht te houden op het schoolplein, willen wij de 

ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 3 t/m 8  

vragen om de kinderen bij het hek af te zetten en niet mee te gaan op het schoolplein. Het schoolplein is immers voor 

de leerlingen en de leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het toezicht. Grote drukte op het plein zorgt soms voor min-

der overzicht. Wij danken u voor uw begrip en medewerking. 

 

Vanwege de drukte in de garderobe bij de groepen 1a en 1b/2 en om de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten, 

vinden we het belangrijk dat de kinderen van groep 2 en de oudste kinderen van groep 1 zoveel mogelijk alleen naar 

binnen gaan. De ouders/verzorgers kunnen in dit geval afscheid nemen bij de buitendeur. De ouders/verzorgers van de 

jongste kleuters nemen afscheid bij de deur van het lokaal. Uw kind gaat daarna in de kring zitten. Alleen de allerjong-

ste worden (start groep 1a) in het begin nog in het lokaal gebracht. We hopen dat u als ouder/verzorger hier op toe ziet. 

Maandag  08.15 – 14.15  Groepen 1a t/m 8 

Dinsdag  08.15 – 14.15  Groepen 1a t/m 8 

Woensdag  08.15 – 12.00  Groepen 1a t/m 8 

Donderdag  08.15 – 14.15  Groepen 1a t/m 8 

 Vrijdag  08.15 – 12.00  Groep 3 

   08.15 – 14.15  Groepen 4 t/m 8 

Maandag  08.30 – 14.30  Groepen 1a t/m 8 

Dinsdag  08.30 – 14.30  Groepen 1a t/m 8 

Woensdag  08.30 – 12.15  Groepen 1a t/m 8 

Donderdag  08.30 – 14.30  Groepen 1a t/m 8 

 Vrijdag  08.30 – 12.00  Groep 3 

   08.30 – 14.30  Groepen 4 t/m 8 
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Inmiddels zijn alle leerlingen in SchouderCom gekoppeld aan de (nieuwe) groepen voor dit schooljaar. Mocht er 

onverhoopt toch iets fout zijn gegaan, dan horen we dit het liefst zo snel mogelijk, zodat we dit alsnog aan kunnen 

passen.  

Weerbaarheidstraining groep 8 

Vanaf vrijdag 7 september zullen de leerlingen van groep 8, vier keer op een vrijdagmiddag, (7 

sept., 14 sept., 21 sept. en 28 sept.) een weerbaarheidstraining volgen van Marc Hobers. Marc 

Hobers is een Thai-boks trainer uit Emmen die, door middel van de principes van het Thai-

boksen, de leerlingen van groep 8 bewust willen maken van situaties waar ze op bijv. het 

voortgezet onderwijs mee te maken kunnen krijgen. Hoe reageer je in een bepaalde situatie en 

wat doe je? Kortom; hoe kun je jezelf weerbaar opstellen.  Het is raadzaam om voor deze middag 

sportkleding mee te nemen. 

Folders/reclame 
De leerlingen hebben vandaag een heleboel folder- en reclamemateriaal meegekre-

gen voor diverse tijdschriften, cursussen, etc. Wij willen u vragen om alle op-

gaveformulieren voor 14 september in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren). 

Wij zullen deze formulieren 17 september opsturen naar de diverse instanties. Alles 

wat daarna binnenkomt zal niet meer worden opgestuurd.  

SchouderCom 

Gym op vrijdag (groepen 3 t/m 8) 
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zullen, net als vorig schooljaar, gaan gymmen 

op de vrijdag. De groepen 3 en 4 en de groepen 5a, 5b en 6  op vrijdagochtend en 

groep 7/8 op vrijdagmiddag. De groepen 3 en 4 gymmen samen aan het eind van de 

ochtend en de groepen 5a, 5b en 6 gymmen samen aan het begin van de ochtend.  

Er is een mogelijkheid om na afloop van de gymles te douchen. Wij raden dit wel 

aan, maar kunnen het helaas niet (meer) verplichten. Mocht uw kind wel gaan 

douchen, dan zorgen wij ervoor dat dit niet ten koste zal gaan van de gymtijd. 

  

http://www.bing.com/images/search?q=loi&view=detailv2&&id=F22A756C8B7DD7CEFCD4B87355F7A2AD047390A9&selectedIndex=7&ccid=3C8dc8l8&simid=608023591461585931&thid=OIP.Mdc2f1d73c97cfb4b0f83bbf517777ae1o0
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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 2o september. 

Volgende nieuwsbrief 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

 

Luizencontrole 

Na iedere vakantie worden alle leerlingen door  een groep van vrijwilligers (luizenmoeders) gecontroleerd op de aanwe-

zigheid van luizen en/of neten in het haar. Dit om een grote uitbraak onder de leerlingen te voorkomen. In een aantal groe-

pen zijn luizen en/of neten gevonden bij één of meerdere leerlingen. De ouders van de desbetreffende leerlingen zijn per-

soonlijk op de hoogte gebracht. De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Langs 

deze weg willen wij alle ouders/verzorgers vragen regelmatige controles uit te voeren bij uw kind(eren), zodat een snelle 

behandeling en bestrijding mogelijk is. Op deze manier blijven kinderen elkaar niet ‘besmetten’.  

Wanneer uw kind hoofdluis en/of neten heeft, dan is het advies het hem/haar gedurende twee weken dagelijks, meerdere 

keren, te kammen met een fijntandige kam. Het is aan te raden om het kammen te combineren met het wassen van het 

haar met een antihoofdluismiddel. Tevens is het belangrijk om ook huisgenoten goed te (blijven) controleren. Over twee 

weken worden de groepen, waarin luizen zijn geconstateerd opnieuw gecontroleerd.  

 



 

8 

 

 

 

 

 

 
 

Naam leerling(en): ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Zakelijke ouderavond en informatieavond  groepen 1a t/m 6 op maandag 17 september:  

 

Zakelijke ouderavond    Graag aankruisen of u wel of niet aanwezig bent     O Wel aanwezig 

(19.00 uur - 19.30 uur)                 O Niet aanwezig 

 

1e ronde naar groep: …………………………………………………………………………………………………... 

(19.30 uur – 20.15 uur) 

 

2e ronde naar groep: …………………………………………………………………………………………………..  

(20.30 uur – 21.15 uur) 

 

 

 

Kijkochtenden: 
 

Kleur het rondje van uw keuze; 

 

 

groep 1a  O 19 september   O 11 oktober  8.30 uur – 9.15 uur

   

groep 1b/2  O 20 september   O 2 oktober  8.30 uur – 9.15 uur 

 

groep 3  O 24 september   O 27 september  8.30 uur – 9.15 uur 

 

groep 4/5a  O 25 september  O 8 oktober  8.30 uur – 9.15 uur 

 

groep 5b/6 O 26 september  O 4 oktober  8.30 uur – 9.15 uur 

  

groep 7/8  O 21 september   O 9 oktober  8.30 uur – 9.15 uur 

 
 

 

O Ik kom niet op de zakelijke ouderavond, informatieavond en kijkochtend 
 
 
 


