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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! 

 

 

 

 

 

 

Een lied maakt alles anders (Handelingen 16:19 -40 en 19:13-20) 

Paulus en Silas hebben een slavin genezen die de toekomst voorspelde. De bazen van de slavin zijn 

daar niet blij mee; ze zorgen ervoor dat de beide mannen gevangen worden gezet. In de gevangenis 

zingen ze lofliederen voor de Heer. Plotseling schieten de boeien los en gaan de deuren open.  

 
Liederen:  

Groep  3,4 en 5: Vrije keus 

Groep  6,7 en 8: ELB 372 Mijn Jezus mijn Redder 

 

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. 

 

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’.  
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Juffendag  
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!   

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!   

Kinderen mogen deze dag gewoon fruit en 

drinken mee naar school. Daarnaast zorgen de 

juffen ook nog voor iets lekkers.  

 

Vossenjacht 
We hebben 30 juni 2017 een vossenjacht gehouden. Het was vrijdagmiddag en dus alleen met de 

bovenbouw. Er waren een paar kinderen uit groep acht en groep zeven vos. 

En de rest ging zoeken. Iedereen zat heel goed verstopt en sommige waren aan het rondlopen. 

Eerst moesten de kinderen de vossen zoeken en daarna gaven de vossen hun een handtekening en 

een cijfer. Het cijfer voor hoe de kinderen samen werkten en hoe ze op zoek gingen. 

Uiteindelijk werden de punten opgeteld en door de leerlingenraad. 

Groep b heeft gewonnen. Het was een leuke activiteit. Groetjes    Linde en Marlijn 
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Vossenjacht bovenbouw 

De leerlingenraad heeft een leuke activiteit geregeld. Volgens ons vond iedereen het erg leuk, en 

had het erg naar z'n zin. 

Om half 1 gingen de vossen naar de verstopplek, zo waren de vossen al goed verstopt. 

Om 1 uur gingen de kinderen die moesten zoeken weg in groepjes van 5. 

Om de 2 minuten ging er een groepje zoeken. Ze kregen een lijst met namen erop van de vossen 

die ze moesten gaan zoeken. De vossen moesten hun handtekening en een cijfer op het papier 

zetten. Wie uiteindelijk de meeste punten had gekregen, had gewonnen.   

Op het einde kreeg eerst iedereen wat te drinken en een snoepje. En daarna was de uitslag bekend 

het groepje B had gewonnen en dat was het groepje van Eva uit groep 8. Esmee uit groep 7. 

Thijs uit groep 6. Tim en Marik uit groep 5.  

Ze waren alle 6 heel enthousiast dat ze hadden gewonnen. 

Groetjes Noor en Faith 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Gevonden voorwerpen 

In de flexruimte staat een bak met gevonden voorwerpen. Voor de zomervakantie willen we graag 

dat de spullen opgeruimd worden. Zou u uw eigendom mee willen nemen? De overgebleven kleding 

brengen we naar stichting ‘Dorcas’. 

 

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) 

 

http://www.sco-t.nl/websites/dematen/
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Foto’s 
In dit ‘Infomaatje’ staan van enkele activiteiten een paar foto’s, voor meer foto’s verwijzen we u 

naar Facebook/Klasbord. 

 

Agenda  
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 

18 juli Afscheid groep 8 

19 juli Laatste schooldag groep 8 

21 juli Start zomervakantie 14.00 uur 

 
Tot slot  
We wensen u een goede week toe!  

Met vriendelijke groet,  

Team ‘De Maten’  
 

 

 

 

 

           Veel plezier  

           allemaal! 
 

 


