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In de afgelopen twee weken is er weer een nieuwe leerlingen gestart op onze school. 

Xawery Oryszak heeft al een aantal woensdagen kunnen wennen, maar hij sinds afgelo-

pen woensdag officieel gestart op de Bente. Helaas hebben we ook afscheid moeten 

nemen van een leerling. Rochelle de Jong gaat vanaf nu naar de    

Triangel. Ondanks dat ze alleen op woensdag bij ons op school was, 

zullen we haar toch missen. We wensen Xawery heel veel plezier toe 

bij ons op school en Rochelle heel veel plezier op de Triangel.  

Er gaan op dit moment 129 leerlingen naar de Bente. 
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Drentse Veurdrachtswedstried 
Vrijdagavond 8 november hebben 7 leerlingen van onze school meegedaan aan de finale 

van de Drentse Veurdrachtwedstried in het Atlas thea-

ter.  Iedereen droeg, zijn of haar, uit het hoofd geleerde 

Drents gedicht voor aan 300 toeschouwers in de kleine 

zaal van het theater. Alle 7 deden het erg goed!! Thijs 

Unij, Zoë Stuiver, Lukas Meijer, Roan Mulder, Sten 

Rengers, Binck Kasius en Rochella Lodenstein lieten 

even zien hoe goed ze het gedicht uit hun hoofd had-

den geleerd en hoe goed ze de Drentse taal beheersen. 

De driekoppige jury had het erg moeilijk om van de 31 deelnemers drie winnaars te kiezen 

in twee leeftijdscategoriën. Helaas was er uiteindelijk geen prijs voor een leerling van 

onze school, maar ze mogen trots zijn op zichzelf, want voor zo'n groot publiek een 

gedicht voordragen hebben ze toch maar even gedaan!! Wij zijn ook trots op jullie!!! 

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 roof-

vogels en andere dieren. Ook zal hij de leerlingen in de klas het nodige 

vertellen over het gebied rondom Emmer-Compascuum en hij zal vertel-

len welke diersoorten er leven in dit gebied.  De leerlingen van groep 7/8 

dienen deze dag op de fiets op school te komen. 

Natuureducatie groep 7/8 
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Bosloop Polderputten 

 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, hebben 26 leerlingen van de Bente zondag 3 november meegedaan aan de Bos-

loop bij de Polderputten in Ter Apel. Dat de Bente aanwezig was hebben ze geweten in Ter Apel!!!! In alle leeftijds-

groepen werd er gestreden om de plekken 1 t/m 3 en dus om een beker. Ook de school die in totaal het beste zou 

presteren zou de grote wisselbeker in ontvangst mogen nemen. 

U raadt het al...... Onze school ging er vandoor met maar liefst 10 individuele bekers!!!! In hun leeftijdscategorie wer-

den derde: Devin Wijnholds, Jiang Arling, Ryan Oldenburger, Jianli Arling en Kyra Scholte. Tweede werden: Jasper 

Meijer, Lukas Meijer en Femke Welling. De eerste prijs werd in de wacht gesleept door: 

Julian Jansen en Romee Scholte. Onze leerlingen hebben het met elkaar zelfs zo goed ge-

daan, dat ze met z'n allen de wisselbeker hebben gewonnen en daarmee alle andere scho-

len ver achter zich hebben gelaten. Wij feliciteren alle leerlingen dan ook met hun welver-

diende individuele beker en natuurlijk met de gezamenlijke wisselbokaal. Wat een super 

prestatie!! Tot slot willen we meester Wim bedanken voor het begeleiden van onze leer-

lingen deze middag. We hopen dat we volgend jaar weer zoveel deelnemers kunnen in-

schrijven, want we willen de wisselbeker natuurlijk wel verdedigen!! 

Schoolhandbal 
Woensdag 30 oktober heeft 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. Helaas 

werden beide wedstrijden verloren. Er was wat verwarring over wanneer er weer gespeeld 

moest worden, maar woensdag 20 november zullen zij wederom een aantal wedstrijden 

gaan spelen in dezelfde sporthal. Wij hopen dat ze deze keer een of meerdere puntjes kun-

nen behalen. Heel veel success!!!!  

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

Tijdens deze avond vertelt de leerkracht van uw kind iets over de manier van werken in de klas en over de regels en 

gewoonten op onze school. Alle ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 6 hebben via SchouderCom de mo-

gelijkheid gekregen om zich in te schrijven voor zowel de zakelijke als de informatieve ouderavond.  

 

De informatieve ouderavond heeft net als voorgaande jaren twee rondes, zodat u bij verschillende leerkrachten van 

uw kinderen kunt kijken. Iedere ronde duurt 45 minuten. U kunt zich per groep inschrijven door 1 vakje per groep aan 

te klikken waarin uw kind(eren) zit/zitten. Ouders met meerdere kinderen uit verschillende groepen kunnen in twee 

verschillende groepen aanwezig zijn. Let u er wel op dat u dan 1 in de eerste ronde aanklikt en 1 in de tweede ronde. 

Zakelijke en informatieve ouderavond 
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We willen u tevens 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 verant-

woording van de OR en MR gelden. 

 

Heeft u alleen een leerling in groep 7 of 8 en u wilt toch graag bij de zakelijke ouderavond zijn? Dit mag natuurlijk al-

tijd. Deze ouders hoeven zich niet op te geven. We zien u in dat geval graag op dinsdag 19 november om 19.00 uur.  

  

Programma zakelijke en informatieve ouderavond: 

  

Zakelijke ouderavond                         19.00 uur - 19.30 uur 

1e ronde informatieve ouderavond   19.30 uur – 20.15 uur 

Pauze                                                 20.15 uur – 20.30 uur 

2e ronde informatieve ouderavond   20.30 uur – 21.15 uur 

Klassenshow groep 5b/6 
Donderdag 21 november is de tweede klassenshow van dit schooljaar. Dit keer is het de beurt aan groep 5b/6. Om 

13.30 uur zal de show gaan beginnen. Tot circa 14.00 uur kunnen de genodigden en alle andere leerlingen van school 

gaan genieten van de vele talenten die de kinderen van groep 5b/6 bezitten op het gebied van o.a.; dans, zang, mu-

ziek, acteren, etc. Per leerling mochten er maximaal 3 personen worden uitgenodigd (zoals: papa’s, mama’s, opa’s, 

oma’s, etc.). 

Voorheen maakten wij van alle klassenshows een DVD, zodat de ouders deze kunnen bewaren of kunnen laten zien 

aan opa’s, oma’s, ooms, tantes, etc., die bijvoorbeeld niet in de gelegenheid waren om de klassenshow live te zien.  

Door de nieuwe wetgeving rondom de privacy (AVG) werd dit steeds moeilijker. We willen nu proberen, d.m.v. een 

aanpassing, om het toch weer mogelijk te maken om de klassenshow te filmen en op DVD te zetten. Deze DVD kun-

nen zij vervolgens weer bestellen. Deze DVD zal nu beveiligd worden, zodat hij niet te kopiëren is en alleen voor ei-

gen gebruik gebruikt kan worden. 

We kunnen de klassenshow alleen filmen en op DVD zetten wanneer alle ouders van de 

deelnemende leerlingen hier toestemming voor hebben gegeven. We hebben de ouders 

van deze groep daarom gevraagd om, door middel van een antwoordstrook met handteke-

ning voor toestemming, te mogen filmen. Deze strook dienen zij uiterlijk dinsdag 19      

november in te leveren bij juf Mirella. Wanneer er ook maar 1 strookje niet is ingeleverd of 

wanneer er bezwaar is gemaakt, kunnen en mogen we niet filmen.  

Mocht dit het geval zijn, dan moeten we dit wel respecteren, omdat persoonlijke privacy 

een goed recht van iedereen is. We zullen de leerlingen en ouders van groep 5b/6  woens-

dag 20 november mededelen of we de klassenshow gaan filmen of niet. 
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Ouder- en leerlingenquête 

Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hecht Openbaar Onderwijs Emmen cluster 2 veel waar-

de aan het oordeel van ouders, leerlingen en medewerkers. De scholen in cluster 2 (Cluster Emmer-Compascuum) 

hebben daarom gezamenlijk besloten om op al haar scholen een kwaliteitsonderzoek te houden. Dit onderzoek zal 

plaatsvinden door middel van een tevredenheidspeiling. Er wordt een tweetal tevredenheidspeilingen afgenomen: 

een ouderenquête en een enquête voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.  

 

Alle oudste leerlingen van het gezin van onze school hebben maandag 11 november een vragenlijst met envelop mee 

naar huis gekregen. In de begeleidende brief vragen we alle ouders om deze vragenlijst in te vullen. Het invullen  

gebeurt door het zwart maken met pen of zwart potlood van een hokje en neemt hooguit tien minuten in beslag. De 

lijst kunt u in de meegegeven envelop op school inleveren in een daarvoor bestemde doos bij de hoofdingang van de 

school (naast het kantoor van meester Mark). Inleveren kan tot uiterlijk 29 november. 

 

Het onderzoek wordt verwerkt en gerapporteerd door het onafhankelijke bureau "Scholen met Succes". Om een re-

presentatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen. Alle gegevens uit de peiling wor-

den door dit bureau anoniem verwerkt en gerapporteerd. Het bestuur en de directie van de school ontvangen de rap-

portage en het aantal niet ingevulde vragenlijsten. De verwachting is dat de rapporten in januari in ons bezit zijn.   

We zullen de uitkomsten vervolgens zo snel mogelijk met u delen. 
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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 28 november. 

Volgende nieuwsbrief 

Westerdiep OZ 96 

7881 HG 

Emmer Compascuum 

www.obs-bente.nl 

administratie@obs-bente.nl 

0591-353320 

Samen: veilig, zelfstandig, kansrijk  

Schoen zetten 

Sinterklaas heeft ons laten weten dat de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 

op dinsdag 26 november op school hun schoen mogen zetten. Vergeet dus 

niet om uw zoon/dochter een schoen mee te geven naar school deze dag 

(het liefst al eerder) en voorzien van naam). De leerlingen van de groepen 4 

t/m 8 zullen natuurlijk ook niet worden vergeten, mits zij in de klas een 

mooi lied zullen zingen voor de ‘Goed Heiligman’ natuurlijk. Het cadeautje 

zullen de leerlingen vervolgens op woensdag 27 november in hun schoen 

of la vinden (als het goed is!!).  

Pietengym groepen 1 t/m 6 
Vrijdag 29 november hebben de groepen 3 t/m 6  i.p.v. de gewone gymles Pietengym. De groepen 1 en 2 hebben 20 

november Pietgym in het speellokaal. 


