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Er is sinds de vorige nieuwsbrief weer een nieuwe leerling gestart bij ons 

op school. Zaterdag 26 januari is Levi ter Borg 4 jaar geworden en daarom 

is hij maandag gestart in groep 1a. We wensen Levi heel veel plezier toe 

bij ons op school. Er gaan op dit moment maar liefst 133 leerlingen naar 

de Bente. 
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1, 8 en 15 februari ‘19 
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SnuffelCollege groepen 1 a en 1b/2 

De afgelopen drie weken heeft Dorette Stöveken, samen met haar hond Sophietje in de 

groepen 1a en 1b/2 drie SnuffelColleges gegeven.  Deze gastlessen worden mogelijk ge-

maakt door de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, met als doel om 

de kinderen te leren hoe ze veilig met honden om moeten gaan. Op die manier kan het aan-

tal hondenbeten bij kinderen beperkt worden en neemt de angst voor honden af. Bovendien 

draagt het Sophia SnuffelCollege bij aan meer begrip en respect voor honden en andere 

dieren.  

 

Hondenbeten  

Met 1,9 miljoen honden is de trouwe viervoeter niet 

meer weg te denken uit Nederland. Toch is een 

goede, veilige omgang met honden niet vanzelfsprekend. Elk jaar vinden er 150.000 hon-

denbeten plaats, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research. Een derde 

van de slachtoffers, waarvan het merendeel kinderen, meldt zich bij de huisarts of de spoe-

deisende hulp. Een hondenbeet kan naast verminking een levenslang psychisch trauma 

veroorzaken. De hond in kwestie wordt vaak als onbetrouwbaar bestempeld en afgemaakt.  

 

Lichaamstaal  

Wanneer kinderen een hond storen in zijn slaap of tijdens het eten, kan hij dat als onprettig 

ervaren. Ook worden honden vaak verkeerd benaderd, waardoor de dieren zich bedreigd 

voelen. Om aan te geven dat hij er genoeg van heeft, loopt een hond weg of geeft hij via 

zijn lichaam signalen af. Voorbeelden zijn de staart tussen de poten en oren die naar ach-

teren staan. Vaak worden die signalen echter niet opgepikt. Terwijl de hond met rust 

gelaten wil worden, blijven kinderen over de grens van het dier gaan. De hond kan dan gaan 

dreigen of zelfs bijten.  
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Hondengedrag  

Er is internationaal onderzoek gedaan onder jonge slachtoffers van bijtincidenten. Daaruit bleek dat 86% van de onge-

lukken voorkomen had kunnen worden als zij het gedrag van de hond juist hadden geïnterpreteerd. Bij het Sophia 

SnuffelCollege leren kinderen van 4 tot 8 jaar de lichaamstaal van honden begrijpen en er op een goede manier op te 

reageren. Zo kunnen ze op een veilige en respectvolle manier met honden omgaan. Ook wordt de kans op een honden-

beet aanzienlijk kleiner.  

 

Bang voor de hond  

Veel kinderen zijn bang voor honden. Dat komt doordat ze het gedrag van de dieren niet goed kunnen inschatten. Ang-

stige kinderen ervaren hun omgeving als onveilig, want ze kunnen overal honden tegenkomen. Bovendien hebben ze de 

neiging om gedrag te vertonen dat honden uitdaagt tot een reactie, zoals gillen, met de armen zwaaien en wegrennen. 

Daarmee neemt het risico om gebeten te worden toe. Door deze kinderen vertrouwd te maken met hondengedrag, leren 

ze bij het Sophia SnuffelCollege in drie lessen hun angst voor honden te overwinnen.  

 

Veiligheid  

Om de veiligheid van de kinderen te garanderen, heeft mijn hond de Sophia SnuffelCollege Hondengedragstest af-

gelegd. Deze test is specifiek gericht op de zeer strenge voorwaarden die de aanwezigheid van een hond in een 

klaslokaal vereisen. Zo moet de hond gehoorzaam en kindvriendelijk zijn, maar ook lawaai en plotselinge geluiden goed 

kunnen verdragen. Mijn hond heeft de Sophia SnuffelCollege Hondengedragstest met goed gevolg doorlopen. Hij heeft 

een certificaat waaruit blijkt dat hij gehoorzaam, stressbestendig en vriendelijk is en geduldig omgaat met jonge 

kinderen.  

 

Help mee!  

Aan het Sophia SnuffelCollege zijn voor basisscholen geen kosten verbonden. Zo zijn de lessen voor ieder kind toegan-

kelijk. Om dergelijke activiteiten mogelijk te maken, is het echter heel belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de So-

phia-Vereeniging steunen. Word daarom nú lid via www.sophia-vereeniging.nl. Voor maar Є 25, - per jaar, dat is nog 

geen 50 cent per week, draagt u al bij aan het voorkomen van dieren- én kinderleed. Ieder kwartaal krijgt u dan het blad 

Dierenhulp toegestuurd, waarmee u op de hoogte blijft van alle projecten en campagnes van de Sophia-Vereeniging. 

Bovendien ontvangt u een leuk welkomstgeschenk. Namens alle huisdieren en kinderen van Nederland alvast hartelijk 

bedankt!  

 

Media aandacht 

Dat wij als school aandacht besteden aan hoe kinderen met dieren om moeten gaan, 

heeft ook de pers gehaald. Zo is er als een artikel verschenen in de Emmer Courant en 

vandaag is zelfs het Dagblad van het Noorden langs gekomen om een nieuwsitem te 

maken over  het SnuffelCollege voor op hun website en voor in de krant. Zo is er een 

filmpje gemaakt van de les. Deze zal in de loop van volgende week op de website van 

het Dagblad van het Noorden te zien zijn.  

Alle leerlingen van de groepen 1a en 1b/2 hebben hun snuffeldiploma behaald!!! Van 

harte gefeliciteerd!!  
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Voor kinderen van 4 tot 18 jaar geldt de volgende beweegrichtlijn: 

 Bewegen is goed, meer bewegen is beter!! 

 Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning (stevig 

fietsen, joggen, zwemmen). Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft 

extra gezondheidsvoordeel! 

 Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activitei-

ten!: Botversterkende activiteiten bestaan uit krachttraining en activiteiten 

waarbij het lichaam met het eigen gewicht wordt belast, zoals springen, gewichtheffen, traplopen, wandelen, 

hardlopen en dansen. Spierversterkende activiteiten (krachttraining of de combinatie van kracht- en duuractivitei-

ten) omvatten activiteiten om kracht, uithoudingsvermogen en omvang van de spieren te verbeteren. Voorbeelden 

zijn krachttrainingsoefeningen met eigen lichaamsgewicht en duuractiviteiten als fietsen en zwemmen. 
En: voorkom veel stilzitten! 

 

EMMER-COMPASCUUM GEZOND 

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

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

men zetten zij de schouders onder het project ‘Emmer Compascuum Gezond’, waarbij er tot en met juni 2017 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. Ook de basisscholen in Emmer Compascuum gaan het 

komende jaar het thema gezondheid voeren en allerlei activiteiten voor de activiteitenkalender ontwikkelen die dit 

thema raken. 

De komende drie vrijdagen, tot aan de voorjaarsvakantie, op 1, 8 en 15 februari zullen de gymlessen voor de groepen 3 

t/m 8 worden verzorgd door judovereniging Vos. Tijdens deze 3 gymlessen gaat een echte judotrainer de leerlingen de 

beginselen (en misschien wel meer) van judo aanleren. Het doel hierbij is om leerlingen weerbaarder te maken en na-

tuurlijk om te kijken of de sport iets voor ze is. Dit in het kader van talentenontwikkeling. Misschien schuilt er wel een 

nieuwe Edith Bosch of Dennis van der Geest in een van onze leerlingen!! De leer-

lingen zullen deze lessen een echt judopak aan krijgen en de oefeningen worden op 

een echte tatami (judomat) uitgevoerd. 

Vorig jaar waren de judolessen alleen voor de leerlingen uit groep 7 en 8, dit school-

jaar worden de judolessen aangeboden aan alle leerlingen van de groepen 3 tot en 

met 8.  

 

Emmer Compascuum gezond 

Schooljudo groepen 3 t/m 8 



 

4 

 Nieuwsbrief 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, hebben we de afgelopen twee weken op 

school extra aandacht geschonken aan boekpromotie en leesplezier middels de Nationale 

Voorleesdagen. We zijn deze dagen vorige week woensdag gestart met het Voorleesontbijt en 

de afgelopen dagen is er extra voorgelezen in de groepen. Ook heeft meester Mark in elke 

groep voorgelezen. Om de Nationale Voorleesdagen af te sluiten hebben we Dorette Stöveken 

van het SnuffelCollege (zie bericht op pagina 1 en 2 van deze nieuwsbrief) gevraagd om ter 

afsluiting voor te lezen aan de hele school. Ze vond dit erg leuk en een hele eer. Ze heeft van-

middag, samen met haar hond Sophietje, in de Viersprong voorgelezen aan alle leerlingen uit 

het boek “Schooier”. Na afloop kregen de leerlingen nog de gelegenheid om vragen te stellen over Sophietje of 

over de SnuffelColleges. De leerlingen waren laaiend enthousiast. 

Om de school zo schoon mogelijk te houden, doen de kinderen, de leerkrach-

ten, de ouders en natuurlijk de schoolschoonmaaksters, hun uiterste best. De 

tijd die de schoonmaaksters elke dag hebben is echter alleen  voldoende voor 

het uiterst nodige schoonmaakwerk. Inmiddels hebben er al 2 schoonmaak-

avonden plaats gevonden. Helaas was de opkomst van hulpouders daarbij erg 

laag. De eerst volgende schoonmaakavond zal nu plaats vinden op maandag 11 

februari 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!!! 

Afsluiting Nationale voorleesdagen 

Schoonmaakavond 

Groep 7/8 gaat dinsdag 12 februari naar het herinneringscentrum Kamp 

Westerbork. Dit bezoek staat in het teken van  ‘Kunst en cultuur 

Drenthe’. We vertrekken met de bus om 8.20 uur vanaf school.  We wil-

len u dus vragen om ervoor te zorgen dat de leerlingen van deze groep 

uiterlijk om 8.15 uur op school zijn. De leerlingen zullen rond 14.15 uur 

terug zijn op school. 

We hopen op een leerzame dag met goed weer. 

 

Groep 7/8 naar Kamp Westerbork 
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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 14 februari. 

Volgende Nieuwsbrief 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

Op dinsdag 5 en woensdag 6 februari zijn de voortgangsgesprekken voor de leerlingen van de groepen 

1a t/m 7, waarin de leerkracht(en) de voortgang van uw kind(eren) met u zal/zullen bespreken. U heeft 

inmiddels via SchouderCom een intekenlijst ontvangen voor de gesprekken, waarin u kunt aangeven 

wanneer u graag op gesprek wilt komen. Men kan kiezen uit dinsdagmiddag en dinsdagavond 5 februari 

en woensdagmiddag 6 februari. Let er wel op dat u bij meerdere kinderen niet dezelfde, maar opeenvol-

gende tijden kiest.  Mocht u nou niet kunnen op een van de overgebleven tijden,  neem dan even contact 

op met de leerkracht van uw kind(eren). De ouders van de leerlingen van groep 8 hebben 12 of 13 februari 

een gesprek met meester Willy over het definitieve advies voor het VO. Ook zij hebben hier inmiddels 

een intekenlijst voor ontvangen.  

Voortgangsgesprekken groepen 1a t/m 7 (en 8) 

Volgende Klassenshow 
In de (papieren) kalender staat dat er donderdag 14 februari weer een klassenshow is. Dit is echter per ongeluk in deze 

kalender vermeld. De eerst volgende klassenshow is echter pas 7 maart. Deze donderdag is het aan groep 4/5a om zijn 

kunsten te vertonen op het podium van de Viersprong. Na de voorjaarsvakantie ontvangen de ouders hiervoor een uit-

nodiging.  


