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Er zijn sinds de laatste nieuwsbrief geen nieuwe leerlingen bijgeko-

men op onze school. Er gaan op dit moment 124 leerlingen naar ‘De 

Bente’. 
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Kinderboekenweek 

 

Van 3 t/m 14 oktober vindt de Kinderboekenweek plaats. Het thema van dit jaar is vriend-

schap met als titel “Kom erbij!”. Ook op onze school zullen we hier natuurlijk weer ruim 

aandacht aan besteden. Gisteren is de Kinderboekenweek in elke klas op eigen wijze geo-

pend.  

 

 

 

 

Tijdens de Kinderboekenweek zullen we extra veel doen aan leesbevordering en boekpro-

motie. Zo zal er bijvoorbeeld elke dag uit een mooi boek worden voorgelezen door de 

meester en juffen. Ook zullen we diverse activiteiten organiseren rondom het thema van 

dit jaar.  

Op maandag 8 of dinsdag 9 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 knutselen 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 wor-

den gehouden, waaruit er in totaal drie finalisten worden gekozen. Deze drie leerlingen 

zullen op donderdagmiddag 11 oktober in de Viersprong, onder toeziend oog van alle leer-

lingen van school, de ouders van de finalisten en natuurlijk een echte jury, hun voorlees-

talenten laten horen. De jury beslist uiteindelijk wie er wint en ons vervolgens mag verte-

genwoordigen bij de gemeentelijke voorleeswedstrijd in Emmen in maart 2019. Hij of zij 

maakt daar kans om door te gaan naar de provinciale voorleeswedstrijd. 
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 Nieuwsbrief 

Voorlichtingsavond VO 

Tot slot leek het ons leuk om u uit u allen uit te nodigen om op donderdagmiddag de gemaakte werken van de Kin-

derboekenweek te komen bekijken in de klas van de leerlingen. U bent daarom op donderdagmiddag 11 oktober vanaf 

14.00 uur allen van harte uitgenodigd om een kijkje in de klassen te komen nemen.  De leerlingen zijn daarna gewoon 

om 14.15 uur vrij. 

Hieronder ziet u nog even een overzicht van de activiteiten die er zoal zijn tijdens de Kinderboekenweek. 

Activiteiten tijdens de Kinderboekenweek: 

 

Gehele periode  Voorleeswedstrijd groep 7/8 

   Extra aandacht voor leesplezier en boekpromotie 

   Extra voorlezen in alle groepen 

Woensdag 3 oktober   Opening Kinderboekenweek in iedere klas. Tevens traktatie. (leerlingen hoeven geen eten/

   drinken mee naar school). 

Maandag 8 oktober Atelier Abel: Knutselen in de groepen 5b/6 en 7/8 

Dinsdag 9 oktober Atelier Abel: Knutselen in de groepen 1a, 1b/2, 3 en 4/5a 

Donderdag 11 oktober ’s Middags finale van de voorleeswedstrijd van de groepen 7 en 8. In de Viersprong. 

   14.00 uur Afsluiting Kinderboekenweek met een kijkje in de klassen. 

Op maandag 8 oktober is er om 19.30 uur voor de ouders van de kinderen van groep 8, in buurtgebouw de Viersprong, 

een algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs. Deze avond zal zijn voor de ouders van Obs de Run-

de, Obs de Meent, Obs de Dreef en Obs de Bente waarvan het kind in groep 8 zit. Tijdens deze voorlichtingsavond zal er 

aandacht worden geschonken aan alle scholen en stromingen binnen het VO die er in de buurt van Emmer Compascu-

um zijn. Verder is er natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen. 

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

dingen 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. We willen deze ouders daarom vragen om het meegestuurde opgaveformulier voor vrijdag 

5 oktober in te vullen op SchouderCom (ook wanneer ze niet komen). 

Klusdag buurtvereniging de Viersprong 
Op zaterdag 13 oktober heeft buurtvereniging weer zijn jaarlijkse klusdag. Op deze dag worden er door alle vrijwil-

ligers in en rondom het buurtgebouw allerlei kleine en grote klussen gedaan, zoals ramen wassen, de schuur oprui-

men, etc. Het bestuur van de buurtvereniging heeft ons gevraagd of wij willen vragen of er eventueel ook ouders zijn 

die hierbij willen helpen. U bent vanaf 8.30 uur van harte welkom (tot  ongeveer 12 uur). Voor de koffie wordt gezorgd.  

U hoeft zich van te voren niet op te geven. Ze zijn blij met alle hulp die ze kunnen krijgen. Alvast bedankt!! 
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Emmer Compascuum gezond 
Wondermiddel gember: tegen verkoudheid!        

Gember is een van de veelzijdigste en gezondste levensmiddelen. Zijn ge-

neeskrachtige werking heeft de Aziatische wortelknol te danken aan een dik 

vloeibare balsem, die uit etherische oliën en scherpe stoffen bestaat. Dank-

zij deze werkzame stoffen is gember een uitstekend middel bij verkoudhe-

den, buikpijn, spierpijn of de typische slapheid tijdens de donkere winter-

maanden.   

Natuurlijke pijnstiller   

Wie regelmatig gember eet of gemberthee drinkt, heeft minder snel last van spierklachten.  

Sterk immuunsysteem 

Vooral in de winter krijgen veel mensen een verkoudheid. Gember zorgt voor een sterk immuunsysteem en heeft antibac-

teriële en antivirale eigenschappen. Het is namelijk bijzonder rijk aan antioxidanten, die een natuurlijke afweer vormen 

tegen vrije radicalen.  

Gezonde spijsvertering 

Gember bevordert de spijsvertering en voorkomt een opgeblazen gevoel, maagzuur en misselijkheid.  

 

Gewicht verliezen 

Wie een paar kilo wil afvallen of zijn trage spijsvertering wil bevorderen, kan voor het eten gemberthee drinken of aan de 

maaltijd een beetje gember toevoegen. De gezonde wortelknol stimuleert de alvleesklier en de vetverbranding en zorgt 

ervoor dat het lichaamsgewicht niet wordt verloren door het uitscheiden van water. Onmisbaar als bestanddeel van een 

detox-dieet!  

 

Ons recept voor een extra portie power voor je afweersysteem 

Bij versafdeling van de supermarkt kan je gember kopen. Voeg een plakje toe aan 

het gekookte water (en pers deze eventueel uit met een knoflookpers). Wil je je 

gemberthee nóg gezonder maken? Voeg dan een beetje vers geperst citroensap 

toe. Als dat te zuur is, kan je met een lepel honing zoeten. 

 

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 zetten zij 

de schouders onder het project ‘Emmer Compascuum Gezond’, waarbij er vele initiatieven worden ontplooid om gezond-

heid in de meest brede zin van het woord te stimuleren en waarin vooral ook onderling verbinding met elkaar wordt ge-

zocht. 

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 met Pia Elenbaas op telefoonnummer 06-11977862 

 Nieuwsbrief 
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Verkeerssituatie (belangrijk) 

 Nieuwsbrief 

Zoals u waarschijnlijk wel heeft gemerkt is het bij het uitgaan van de school erg druk met auto's bij de school. Onze school 

heeft in samenspraak met de verkeersouder(s) een aantal verkeersafspraken opgesteld om de veiligheid van onze leer-

lingen, ouders en personeel te kunnen garanderen. Deze afspraken zijn een aantal jaren geleden reeds opgesteld. Het was 

toen echter nog niet zo druk als nu. Gelukkig hebben we door het instellen van het continurooster wel een ophaalmoment 

en daardoor een verkeersdrukte moment minder, maar het lijkt wel of het bij het uitgaan van de school steeds drukker 

wordt. 

We hebben intern al verschillende opties bekeken en besproken om deze situatie op te kunnen lossen, maar helaas is het 

een heel lastige kwestie. Ook onze verkeersouder (Simone Kluitenberg) doet er van alles aan om de (groot)ouders te wij-

zen op de afspraken die gemaakt zijn omtrent de verkeerssituatie bij de school. Wij merken dat er mensen zijn die het niet 

eens zijn met de opgestelde afspraken of het zelfs flauwekul vinden. Dit wordt soms zelfs zo naar de leerkrachten of naar 

onze verkeersouder gecommuniceerd. Wij zijn hierdoor erg verrast. Volgens ons hebben we hierin allemaal hetzelfde be-

lang en dat is een veilige omgeving voor alle betrokkenen van school. Dit vergt van een ieder begrip, geduld en respect 

voor de afspraken. We snappen natuurlijk wel dat de situatie is veranderd t.o.v. de tijd dat de regels zijn opgesteld en we 

hebben natuurlijk ook te maken met de buurtbewoners. 

Met dit bericht willen we alle ouders/verzorgers vragen om er gezamenlijk voor te zorgen dat we een veili-

ge verkeerssituatie kunnen garanderen bij onze mooie school. Hiervoor is het wel van belang dat iedereen zijn steentje 

hieraan bijdraagt en zich ook echt houdt aan deze afspraken. Ook wanneer u ziet dat dit niet gebeurt kan/mag men hier 

een ander op aanspreken. 

Om in te springen op de nieuwe situatie, hebben we een aantal nieuwe verkeersafspraken waarvan wij hopen dat dit de 

veiligheid en een betere verkeersstroom ten goede zal komen. Ook dit heeft alleen kans van slagen wanneer iedereen zich 

hier aan houdt. 

  

Hieronder onze aangepaste afspraken: 

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) . 
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- 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). 

- 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. 

 

Wij snappen dat sommige uitlatingen en afspraken in dit bericht wat belerend overkomen, maar wij vinden het wel nodig 

om te benadrukken dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn en niet alleen de school. 

We hopen dan ook dat deze nieuwe afspraken en de inzet van alle betrokkenen ervoor gaat zorgen dat we een veilig ver-

keersklimaat kunnen garanderen.  

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!!! 
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Drentse Veurdrachtwedstried  

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 16 november 2018 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 14 november worden er voor de basisscholen eerst meerdere voorrondes gehouden op 

diverse locaties. 

Voor onze leerlingen zal het een 'thuiswedstrijd' zijn, omdat er voor het eerst een voorronde in buurtgebouw 

de Viersprong zal worden gehouden!!! Bij de voorrondes jureren deskundige leden van ’t Aol’Volk. De kinderen 

van de basisschool, die zich opgeven om mee te doen, worden in twee groepen ingedeeld: 

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

De finalisten van de voorrondes strijden 16 november in het Atlastheater samen met de junioren (jeugd van 

het voortgezet onderwijs 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 streektaal. Ze moeten dit 

vervolgens uit het hoofd leren. Dit kan een zelfgeschreven gedicht zijn (door het kind zelf of door mama, pa-

pa, oma, opa, buurvrouw, etc.) of een bestaand gedicht dat ze op school mogen uitzoeken. 

De juryleden tijdens de finale zijn dit jaar:          

Hannie Stokker Stadman         -  Drentse schrijfster 

Wim Oosting                            - Vrienden RTV Drenthe, schrijver 

Anne Doornbos                       - Voorzitter van 't Huus van de Taol, schrijver van o.a. verhalen   

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 Schouder-

Com te sturen naar meester Mark. Geef bij de opgave ook even aan of er een zelf geschreven gedicht voorge-

dragen gaat worden of dat er op school een gedicht uitgezocht gaat worden. Opgeven kan tot woensdag 17 

oktober. 

Wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk opgaves!!! 

 Nieuwsbrief 
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Klassenshow groep 7/8 

Qbuzz voorlichting groep 7/8 

 

Op donderdagmiddag 18 oktober  om 13.15 uur kunnen we alweer genieten van de eerste klassenshow van dit nieuwe 

schooljaar. Het is traditiegetrouw groep 7/8 die de spits afbijt. De genodigden van deze groep mogen om 13.10 uur via 

de ingang van de Viersprong een plekje zoeken achter in de zaal (de leerlingen van 

de overige groepen van school zitten vooraan). Om 13.15 uur zal de show gaan be-

ginnen. Tot circa 13.45 uur kunnen zij vervolgens gaan genieten van de vele talenten 

die de kinderen van groep 7/8 bezitten op het gebied van o.a.; dans, zang, muziek, 

acteren, etc. Per leerling mogen er maximaal 3 personen worden uitgenodigd 

(zoals: papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, etc.). 

In verband met de nieuwe wetgeving op de privacy (AVG), is het helaas niet meer 

mogelijk om filmopnamen te maken van de voorstelling en deze daarna te verkopen 

aan de ouders/verzorgers. Wij vinden dit natuurlijk erg jammer, maar we vragen 

hierbij om uw begrip.   

Om de school zo schoon mogelijk te houden, doen de kinderen, de leerkrachten, de 

ouders en natuurlijk de schoolschoonmaaksters, hun uiterste best. De tijd die de 

schoonmaaksters elke dag hebben is echter alleen  voldoende voor het uiterst nodi-

ge schoonmaakwerk. Vandaar dat de OR de maandag voor iedere vakantie een 

schoonmaakavond organiseert. Wij vragen voor deze avond aan alle ouders om mee 

te willen helpen. De eerste schoonmaakavond zal plaats vinden op maandag 15 ok-

tober vanaf  18.00 uur. Wij hopen natuurlijk bij iedere schoonmaakavond op veel 

hulp, want “Vele handen maken licht werk!”. Alle vrijwilligers kunnen zich aanmel-

den bij Ramona Bruins via: bruinsramona@online.nl of gewoon komen op maandag 

15 oktober om 18.00 uur.  Alvast bedankt voor uw medewerking!!! 

Schoolschoonmaak 

Woensdag 10 oktober heeft groep 7/8 een leuk en leerzaam lesprogramma over reizen met de bus. Gegeven door een bus-

chauffeur die mét bus naar onze school komt. Door kinderen nu goed voor te lichten gaan ze straks goed voorbereid op 

pad, bijvoorbeeld naar hun nieuwe school.  

Het lesprogramma bestaat uit vijf onderdelen met een eigen thema. Bij ieder thema hoort een leuke en korte video die 

kinderen uit groep 7/8 aanspreekt. Verder wordt gebruik gemaakt van aanvullend lesmateriaal om uitleg te geven over 

bijvoorbeeld reisinformatie en de OV-chipkaart. Ook zal er aandacht worden geschonken aan veiligheid door te vertellen 

over o.a. de dode hoek en de langere remweg bij een bus.  

Thema’s: Plannen van de reis, de halte, in- en uitstappen, gedrag in de bus en gedrag om de bus 

De voorlichting wordt gegeven door een ervaren buschauffeur. De meeste thema’s komen in de klas aan bod, maar de 

chauffeur neemt de leerlingen natuurlijk ook mee naar de bus om uitleg te geven.  
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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 18 oktober. 

Volgende nieuwsbrief 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

Fietscontrole VVN 
De jaarlijkse fietscontrole is dit jaar op maandag 15 oktober en zal worden uitgevoerd door Veilig Verkeer Nederland.  

De kinderen van alle groepen 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. 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.  

Schoolvolleybal leerlingen groepen 4 en 5 
Op woensdag 3 oktober organiseerde volleybalvereniging SSS het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi voor de groe-

pen 4 en 5 in sporthal “de Klabbe”. Voor onze school heeft 1 team meegedaan. Het team heeft zich van zijn beste kant 

laten zien en is tweede in de poule geworden. De wedstrijd om de derde en vierde plaats werd gewonnen. Tijdens de 

prijsuitreiking werd echter de vierde plek aan onze school toegekend. Waarom is ons niet duidelijk. Desalniettemin  

zijn we trots op alle leerlingen die hebben meegedaan deze middag en we willen hen feliciteren met hun behaalde 

prestatie, want meedoen is natuurlijk belangrijker dan winnen!! Ook willen we meester Wim en de oma van Daan Klui-

tenberg hartelijk danken voor het coachen van onze ploeg.  

Paolo de Zebratemmer groepen 0 t/m 2 
In het kader van verkeersveiligheid, hebben de leerlingen uit de groepen 0 (Uk en Puk), 1a en 1b/2 maandag 8 oktober een 

voorstelling in het speellokaal. Deze theatervoorstelling draait om een zoektocht door het verkeer. Samen met de kin-

deren gaat Paolo op zoek naar Seef de Zebra. Seef blijkt te zijn ontsnapt uit het circus en Paolo heeft de hulp van de kin-

deren hard nodig om Seef op te sporen. Door goed op te letten in het verkeer volgen ze samen het spoor naar Seef en vin-

den ze hem terug! Tijdens de zoektocht wordt aandacht besteed aan autogordels omdoen, de functie van een stopplicht, 

buiten spelen/fietsen op straat, uitstappen uit een auto en oversteken. 


