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In de afgelopen twee weken zijn er geen nieuwe leer-

lingen gestart op onze school. Er gaan op dit moment 

129 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 6 November in Buurtgebouw de Viersprong. De leerlingen die mee-

doen hebben inmiddels  allemaal een mooi gedicht uitgezocht, een gedicht laten laten 

schrijven of er zelf een geschreven. Dit gedicht zijn ze op dit moment goed uit het hoofd 

aan het leren, zodat zij deze op 6 November kunnen voordragen aan het publiek. Van deze 

voorronde worden de beste voordragers uitgenodigd om op vrijdag 8 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 voordragen van hun gedicht aan het publiek. De leerlingen die zich hebben opgegeven 

worden op woensdag 6 november om 14.15 uur verwacht bij de Viersprong (niet eerder!!). 

Hier dienen zij zich eerst te melden bij de organisatie.   

Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat dagelijks in het hele land klassen naar 

huis worden gestuurd.  Vlak voor de zomer hebben de vakbonden (AOb/FNV O&O, FvOv, 

AVS, CNV Onderwijs) en de werkgevers (PO-Raad en VO-raad), bij het kabinet gezamenlijk 

een claim neergelegd van 423,5 miljoen euro in 2020 voor een noodpakket voor het pri-

mair en voortgezet onderwijs. Dit noodpakket blijft nodig om de problemen in het onder-

wijs aan te pakken: een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk. Hier 

is tot op heden nog steeds geen toezegging voor gedaan. 

Leerkrachten hebben stakingsrecht en het is aan de medewerkers van de school van uw 

kind(eren) om te beslissen of zij hier aan meedoen. We willen u mededelen dat alle 

meesters en juffen van de Bente ervoor gekozen hebben om deze dag te gaan staken. 

Om u alvast in de gelegenheid te stellen om eventueel tijdig opvang te regelen, sturen 

we u deze aankondiging over de stakingsactie op 6 november.  

We hopen op uw begrip en medewerking! 

Staking woensdag 6 november 
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Sint Maarten 
Op maandagmiddag 11 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 lampionnen aan elkaar te laten zien. We willen de ouders vragen om 

alvast donderdag 7 november een lampionlichtje (voorzien van naam) mee te geven naar school.  

 

Bosloop Polderputten 

 

Op zondag 3 november is er weer de jaarlijkse Polderputten Bosloop in Ter Apel. Tijdens deze loop kunnen kinderen 

individueel een prijs behalen in de diverse leeftijdscategorieën en afstanden  of een prijs winnen voor de beste 

school. De Bente heeft vorig jaar maar liefst drie prijzen weten te bemachtigen. Zo zijn Sten Rengers en Kyra Scholte 

2e geworden in hun leeftijdscategorie en zijn de leerlingen van de Bente van de in totaal 9 scholen heel knap 3e ge-

worden. Lijkt het je leuk om dit jaar (weer) mee te doen, dan kun je je opgeven bij meester Wim. De kosten zijn € 1,50 

per deelnemer. Dit kunt u bij opgave aan meester Wim geven. Er hebben zich maar liefst 26 lopers aangemeld tot nu 

toe. Alle kinderen van onze school krijgen van meester Wim een polo van de Bente, die ze deze middag mogen dra-

gen. Iedereen die zich heeft opgegeven kan zich zondag om 13.00 uur melden bij meester Wim op de parkeerplaats 

van de Polderputten. Wij wensen alle lopers heel veel succes en plezier toe deze middag en we hopen op goed 

weer!!! 

EMMER-COMPASCUUM GEZOND 
Genieten van de herfst! 

De wintertijd is ingegaan, de dagen worden korter en kouder. Veel buiten zijn en bewegen 

blijft belangrijk en het is heerlijk met deze prachtige herfstkleuren!!! 

 

Onze tip: ga erop uit, zoek mooie herfst spulletjes op in de natuur en maak en een waar kunstwerk van!! 

Voor tips zie: https://meermetmama.nl/blog/leuke-herfstknutsels-voor-kinderen-diy/ 

 

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 ont-

plooid om gezondheid in de meest brede zin van het woord te stimuleren en waarin vooral ook onderling verbinding 

met elkaar wordt gezocht. 

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 via de 

Facebook pagina van Emmer-Compascuum gezond! 
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Maandag is er, zoals na elke vakantie, een luizencontrole gehouden onder alle leerlingen van de school en de leer-

lingen van Uk en Puk. We zijn heel blij om u te kunnen melden dat we voor het eerst sinds heel lange tijd volledig 

luisvrij zijn!!! Dit is natuurlijk hartstikke mooi, maar nog geen garantie dat dit ook voor een lange tijd zo blijft. We 

willen u daarom vragen om uw kind(eren) regelmatig ook zelf te controleren en de school in te lichten wanneer u het 

vermoeden heeft dat uw zoon of dochter hoofdluis heeft.  

Luizencontrole 

Verkeersouder gezocht (herhaalde oproep) 
Op dit moment beschikt onze school over 1 verkeersouder. Simone Kluitenberg helpt bijvoorbeeld mee bij het orga-

niseren en begeleiden van verschillende activiteiten rondom verkeersveiligheid. In verband met haar werk is ze ech-

ter niet altijd beschikbaar en daarom zijn we opzoek naar een (groot)ouder die haar hier bij zou kunnen hel-

pen/ondersteunen. Lijkt het u dus leuk om mee te helpen aan verkeersveiligheid gerelateerde activiteiten? In dat 

geval kunt u zich melden bij Simone of meester Mark. 

Op maandag 14 oktober heeft Veilig Verkeer Nederland een fietscontrole uitge-

voerd op onze school. In totaal zijn er 61 fietsen onder de loep genomen. Hier-

van werden er 47 fietsen (77%) goedgekeurd voor zowel ’s avonds als overdag 

gebruik en 10 fietsen (16,4%) voor alleen overdag gebruik (fietsen zonder licht). 

Slechts 4 fietsen (6,6%) werden afgekeurd. Dit is het meest positieve resultaat 

in jaren!!!! We zijn hier natuurlijk erg blij mee!! Het laat zien dat we met z'n al-

len werken aan een verkeersveilige situatie voor onze leerlingen/kinderen. 

 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. 

Fietscontrole VVN 

Schoolhandbal 
Afgelopen woensdag heft een gemengd team van Obs de Bente twee wedstrijden 

gespeeld in een nieuw opgezette handbaltoernooi in de sporthal van Klazienaveen. 

Dit toernooi is in plaats van het jaarlijkse handbaltoernooi van Dos gekomen. Er is 

gekozen voor een meer regionale opzet, omdat er steeds minder beschikbare teams 

per school zijn in Emmer Compascuum zelf. Helaas warden beide wedstrijden ver-

loren. Aanstaande woensdag zullen zij wederom een aantal wedstrijden gaan spelen 

in dezelfde sporthal. Wij hopen dat ze deze keer een of meerdere puntjes kunnen be-

halen. Heel veel success!!!!  
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Om de twee jaar willen we u, als ouders en de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van school, middels een enquête 

vragen wat uw en hunmening is over de school. Hierin willen we graag peilen of u o.a. tevreden bent over de gang 

van zaken op school, het contact met de leerkrachten en de directie, de wijze van informeren, etc. Ook willen we 

graag weten hoe de leerlingen het op school vinden. Worden ze goed geholpen? Voelen ze zich veilig en prettig op 

school?  Met de uitkomsten van deze twee enquêtes hopen wij als school ons voordeel te doen om nog beter in te 

springen op de behoeften en wensen van onze leerlingen en ouders. 

  We hebben ervoor gekozen om de enquête op papier af laten nemen, zodat we zeker weten dat iedere gezin een 

exemplaar heeft gekregen en dus ook heeft gezien. We hopen dan ook dat we hierdoor zoveel mogelijk ingevulde 

vragenlijsten terug zullen krijgen. Iedere oudste leerling van een gezin krijgt maandag 11 of dinsdag 12 november een 

vragenlijst mee naar huis. Deze kunt u vervolgens (anoniem) in een gesloten envelop inleveren in een daarvoor 

bestemde bak op school.   

Als alle enquêtes ingevuld en ingeleverd zijn, maken we de balans op. Aan de hand van deze uitkomsten zal er even-

tueel een actieplan worden opgesteld. 

We willen u vragen om de enquête in te vullen en uiterlijk woensdag 27 november in te leveren in de daarvoor 

bestemde bak bij de hoofdingang van de school (bij kantoor meester Mark). 

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zullen in de week van 18 november de leerlingenquête in de klas invullen. 

Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking. 

Ouder- en leerlingenquête  

Dinsdag 19 november staan de zakelijke ouderavond en de informatieavond voor de groepen 1 t/m 6 gepland. 

Tijdens deze 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 voorgaande  jaren  twee rondes, zodat u bij verschillende leerkrachten van uw kinderen kunt 

kijken. Iedere ronde duurt 45 minuten. 

 

Vanaf maandag 4 november kunt u zich via SchouderCom inschrijven voor 1 of 2 rondes van deze avond. We willen u 

vragen om ook aan te geven of u wel of niet op de zakelijke ouderavond komt. Hier worden o.a. de plannen van de 

school, de OR en de MR  voor het komende jaar gepresenteerd. Tevens is er een financiële verantwoording  van de OR 

en MR gelden.  

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 

Zakelijke ouderavond en informatieavond  
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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 14 november. 

Volgende nieuwsbrief 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

Natuureducatie groep 7/8 
Maandag 18 november  krijgen de leerlingen uit groep 7/8 bezoek van Dhr. Arie Koopman. 

Dhr. Koopman is werkzaam bij Natuur Educatie in de gemeente Midden-Drenthe. ‘s Ochtends 

geeft hij les in de klas en ‘s middags gaat hij samen met de leerlingen in de omgeving van 

Emmer Compascuum op zoek naar roofvogels en andere dieren. Ook zal hij de leerlingen in 

de klas het nodige vertellen over het gebied rondom Emmer Compascuum en hij zal vertellen 

welke diersoorten er leven in dit gebied.  

De leerlingen van groep 7/8 dienen deze dag op de fiets op school te komen. 

Op vrijdag 1 november zullen de leerlingen uit groep 7/8 deelnemen aan een techniekpromotieproject TechWorks op 

het Drenthe College, locatie van Schaikweg 98. TechWorks is het groot Wetenschap & Techniek evenement voor leer-

lingen uit groep 6, 7 en 8  van basisscholen uit de gemeente Emmen. De leerlingen volgen een informatief programma 

en gaan daarna in kleine groepen uiteen om aan de maakopdracht te werken. Aan deze maakopdracht hangt een wed-

strijdelement waar ze leuke prijzen mee kunnen winnen. Het programma wordt afgesloten met een verrassend en actief 

onderdeel.  

TechWorks groep 7/8 


