
 
 

 

   
 

 

 

         Jaargang 2016-2017 
         26 juni 2017 nr.36 

 

 

Veertig dagen na zijn opstanding is Jezus naar de hemel 

gegaan. Zijn leerlingen hebben hun meester niet meer in hun 

midden. Maar ze hebben nog wel zijn woorden, ze weten nog 

hoe hij liet zien dat Gods koninkrijk dichterbij kwam. 

Gesteund door de heilige Geest gaan ze verder met het werk 

dat Jezus begonnen is. Ze horen steeds meer mensen over 

het evangelie, het goede nieuws. Het is niet te stoppen! 

 

 

 

 

 

 

De waarheid zeggen (Handelingen 13:1 -49 en 16:11-18) 

Paulus en Barnabas gaan op reis om mensen de waarheid te zeggen: ze vertellen overal over de 

liefde van God. Onderweg komen Paulus en Silas een slavin tegen die de toekomst kan voorspellen. 

De slavin is bezeten door een geest, maar Paulus en Silas bevrijden haar. 

 

Liederen:  

Groep  3,4 en 5: ELB 456 Kijk eens om je heen 

Groep  6,7 en 8: Vrije keus 

 
Dalton 

Effectiviteit 
Een van de kernwaarden van het daltononderwijs 

Een optimale ontwikkeling van leerlingen, dat is waar het daltononderwijs 

naar streeft. Daarbij gaat het niet alleen om goede onderwijsresultaten, 

maar ook de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen is belangrijk.   

Om dit te bereiken is het onderwijs gericht op een effectieve inzet van tijd, 

menskracht en middelen. Het werken met dag- en weektaken maakt het 

voor de leerkracht én de leerling mogelijk om  functioneel en doelmatig te 

werken. De taak is opgebouwd uit kern- en keuzetaken. De kerntaak bestaat uit de basisstof. De 

keuzetaak biedt de mogelijkheid tot verdieping of om de leerling extra aandacht te laten besteden 

aan onderwerpen die zijn of haar interesse hebben. Zowel bij de kern- als keuzetaak is er sprake 

van differentiatie. De leerkracht geeft op verschillende niveaus instructie passend bij de ontwikkeling 

van de leerling. 

De leerling stelt samen met de leerkracht zijn/haar leerdoelen op die passen bij zijn/haar persoonlijke 

ontwikkeling. Zo worden leerlingen mede-eigenaar van hun eigen leerproces/ontwikkeling.  

Daarnaast is efficiënt en op een verantwoorde wijze omgaan met de leertijd en de keuzemogelijkheden 

van groot belang.   

De leerkracht daagt de leerling uit om het beste uit zichzelf te halen om zich optimaal te ontwikkelen.  

 
Prikactie 
Op dinsdag 27 juni 2017 doen de scholen van SCO Twenterand e.o. mee aan de prikactie. Dit houdt 

in dat de scholen een uur later opengaan dan normaal. Wilt u hier rekening mee houden? 

Voor meer informatie zie de brief van donderdag 15 juni 2017. 

 

http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden#effectiviteit
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Juffendag (herinnering) 

Op woensdag 5 juli vieren we juffendag! Een 

feestdag waarop we alle verjaardagen van de juffen 

vieren. Het thema van deze dag is: Disney World op 

‘De Maten’. Graag zien we iedereen die dag gekleed 

passend binnen dit thema. We gaan die dag op zoek 

naar het playback-talent van ‘De Maten’! Een jury 

zal bepalen wie zich een jaar lang het beste 

playback-talent van ‘De Maten’ mag 

noemen!  Kinderen kunnen zich bij hun eigen 

leerkracht inschrijven voor de playbackshow. Denk 

eraan, vol = vol!  

Tussen 12.00 uur en 12.30 uur zal de finale 

plaatsvinden van de verschillende  voorrondes. Bent 

u ook nieuwsgierig, dan ben u van harte welkom om 

te komen kijken.   

 

Heeft u vragen, stelt u deze gerust aan de feestcommissie: 

juf Annerieke,  juf Jaquelien, juf Dianne of juf Irene. 

Schoolreisje groep 1/2/3 ‘Flierefluiter’ 
Afgelopen dinsdag stonden er twee bussen klaar om ons naar de Flierefluiter in Raalte te brengen. 

Nadat we alle papa’s en mama’s hadden uitgezwaaid, gingen we op weg naar Raalte. Onderweg 

kregen we een lekker snoepje en kletsten we wat af! Bij de Flierefluiter kregen we eerst een 

Flierefluiterbeker met ranja en konden daarna heerlijk gaan spelen! Er was van alles te beleven: 

trampolines, een skelterbaan, een knuffelschuur met kleine dieren, paard- of ezel rijden, klimmen 

en klauteren en nog veel meer. Samen gingen we een patatje eten en later kregen we nog een 

heerlijk verkoelend ijsje. Toen we (bijna) alle schoenen en sandalen weer aan hadden getrokken, 

stapten we moe en voldaan weer in de bus naar Den Ham. Het was een prachtige dag, met veel zon 

en veel gezelligheid.  
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Thema ‘vakantie’ in groep Elmo 
Nog een paar weken en dan is het zomervakantie.  

Om alvast in de goede stemming te komen werken we nu 

al over dit thema. We praten over op vakantie gaan, over 

de reis en de bestemming. En als je niet op vakantie gaat 

zijn er in de buurt ook een heleboel leuke dingen te doen. 

Dagjes uit of naar het zwembad, alles komt aan bod 

tijdens dit laatste thema. Wanneer het lekker warm is 

lusten we ook wel een ijsje. Die gaan we alvast 

knutselen. We gaan ook een caravan of tent vouwen en 

de lucht rondom het vliegtuig tamponneren.  

Kortom, we hebben nog genoeg te doen.  

De laatste weken zullen de kinderen van groep Elmo 

minder vaak gymmen in het speellokaal i.v.m. de 

voorbereiding van de afscheidsmusical van groep 8. 

Bij mooi weer kiezen we voor buitenspelen. 

 

Open podium groep 2/3a 
Op 23 juni was het open podium van groep 2/3a. Het thema was ‘We got talent’. En talent was er. 

De talenten zagen we tijdens gymnastiek, toneelspelen, judo, goochelen, voetballen en 

voetbaltrucjes, veel weten over het leger van vroeger en het kanon, leuke mopjes en raadsels 

vertellen, zingen en dansen.   

Het was een feest om naar te kijken en wat deden de kinderen het goed.  

We kunnen heel trots op jullie zijn!  
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Schoolkoor ‘De Maten’ 
Afgelopen donderdag heeft het schoolkoor 

opgetreden bij de buren, in zorgcentrum 

‘t Liefferdinck.  

Ondanks de hitte werd er prachtig gezongen 

voor de ouderen én de vele familieleden die 

waren komen kijken! Naderhand zijn de 

kinderen getrakteerd op een verkoelend ijsje, 

heerlijk!  

Volgend schooljaar gaat het schoolkoor weer 

verder voor leerlingen van groep 5 t/m 8.  

Het eerste optreden staat al gepland; 

deelnemen aan het historisch schouwspel!  
 

 
 

 
 
 

 
 

Avond4daagse 2017  

Dit jaar wordt voor de 30ste keer de Hammer 

Avond4daagse gehouden op maandag 3 juli, dinsdag 4 juli, 

donderdag 6 juli en vrijdag 7 juli 2017.  

De start is bij ‘de Rohorst’ om 18.30 uur. De start op 

dinsdag 4 juli is vanaf camping ‘de Blekkenhorst’.  

Donderdag is de start weer vanaf ‘de Rohorst’.  

Op vrijdag wordt gestart vanaf ‘de Brede school 

Zuidmaten’ en is de finish op ‘de Brink’.  

 

Infomaatje via de mail  
U ontvangt iedere week het ‘Infomaatje’ via de mail. U kunt ons ook mailen infodematen@sco-t.nl  

Het Infomaatje staat iedere week op de website http://www.sco-t.nl/websites/dematen/ (nieuwe 

website) 

 

Foto’s 
In dit ‘Infomaatje’ staan van enkele activiteiten een paar foto’s, voor meer foto’s verwijzen we u 

naar Facebook/Klasbord. 

 

De week van de opvoeding (herinnering) 
Twee prachtige inspirerende en interessante avonden 

voor ouders tijdens ‘De week van de Opvoeding’ van 2 – 8 

oktober. 

 

Dinsdag 3 oktober komt Ivo Mijland ( een bekend spreker o.a. 

in de onderwijswereld) met een prachtige theatervoorstelling 

‘Gekke kinderen …… zijn anders 

http://www.sco-t.nl/websites/dematen/
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gewoon’   http://www.deenck.nl/33/kaartverkoop/voorstelling/1255/ivo_mijland/gekke_kinderen.....

zijn_anders_gewoon 

 

Donderdag 5 oktober komt Aletta Smits ( bekend van het boek ‘Het Puberbrein – de missende 

handleiding’)  met de lezing ‘Het puberbrein’ http://www.deloeftraining.nl/hetpuberbrein 

U kunt zich aanmelden via abronsvoort@zorgsaamtwenterand.nl onder vermelding van: 

·         opgave voor welke avond; 

·         met  hoeveel personen iemand wil komen;   

·         in welke plaats/kern de aanmelders wonen; 

·         kom je als (met name) ouder of als professional. 

Coördinator en Pedagogisch medewerkster 
Loket Centrum Jeugd en Gezin gemeente Twenterand 
T: (0546) 481460 / (06) 53543 907 
 

Agenda  
28 juni Onderhoud tuin 

30 juni Leerlingen groep 1 en 2 vrij 

30 juni  Vossenjacht georganiseerd door de leerlingenraad 

3 juli t/m 7 juli Avond4daagse 

5 juli Juffendag 

10,11 en 13 juli  Bespreken entreetoets groep 7 

12 juli Kennismaking groep met de nieuwe leerkracht 

12 juli Rapport mee 

13 juli Rapportbespreking (facultatief) 

14 juli Leerlingen groep 1 en 2 vrij 

 
Tot slot  
We wensen u een goede week toe  

Met vriendelijke groet,  

Team ‘De Maten’  

 

 

http://www.deenck.nl/33/kaartverkoop/voorstelling/1255/ivo_mijland/gekke_kinderen.....zijn_anders_gewoon
http://www.deenck.nl/33/kaartverkoop/voorstelling/1255/ivo_mijland/gekke_kinderen.....zijn_anders_gewoon
http://www.deloeftraining.nl/hetpuberbrein
mailto:abronsvoort@zorgsaamtwenterand.nl

