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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! 

 

 

 

 

 

 

Kijk je uit? (Handelingen 19:21-40, 27:14-44 en 28:11-31) 

In Efeze hebben veel mensen een beeldje van de God Artemis. De maker van die beelden is niet blij 

als Paulus vertelt dat goden die door mensen gemaakt worden geen macht hebben. Er ontstaat veel 

onrust in de stad. Op reis naar Rome lijdt Paulus schipbreuk.  

 
Liederen:  

Groep  3,4 en 5: Psalm 38 

Groep  6,7 en 8: Gezang 82 

 

Kennismaking nieuwe groep 
Woensdagmorgen 12 juli is het dan zover! Dan gaan alle kinderen en juffen  

kennismaken met de nieuwe groep. Deze morgen zitten de kinderen in het lokaal  

waar de huidige groepen 1 t/m 8 les ontvangen.  

Alle ouder(s)/verzorger(s) ontvangen vandaag een brief via de mail met de groepsindeling  

2017-2018.  

 
Musical en afscheid groep 8 
In de laatste schoolweek voert groep 8 de musical ‘Het dak eraf’  

op en wel op de volgende momenten: 

 

Maandag 17 juli: 09.30 uur Onderbouw ‘De Maten’ 

Maandag 17 juli: 13.00 uur Bovenbouw ‘De Maten’ 

Dinsdag 18 juli:  13.00 uur 2 genodigden per leerling en  

                         oud-leerlingen 

Dinsdag 18 juli:  18.30 uur Ouders groep 8 

 

Dinsdag 18 juli is tevens de afscheidsavond, deze wordt  

afgesloten met een BBQ op het schoolplein.  

Op woensdag 19 juli mogen de kinderen van groep 8  

om 9.30 uur op school komen. Ze zullen rond 11.00 uur vrij zijn. 

U bent van harte welkom! 
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Rapporten  
Op woensdag 12 juli krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. Het rapport is voor de kinderen 

en daarom vinden we het belangrijk om van te voren het rapport met de kinderen te bespreken.       

U mag gebruik maken van de rapportbespreking. Zou u de leerkracht een mail willen sturen, 

wanneer u hier gebruik van wilt maken? b.v.d. 

 
Juffendag  
Juffendag was vorige week érg leuk en gezellig! Naast de playbackshow hebben we ook nog allerlei 

spelletjes gedaan en mochten we rennen en klimmen over de stormbaan. Een geslaagd feestje dus! 

Foto's zijn te vinden via de volgende link: https://myalbum.com/album/PfYljNLKjkKN  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

The DALTONS waren ook  

aanwezig op het feest! 

Juffendag 

Het thema was Disney. Iedereen mocht verkleed op school komen. 

Het was op woensdag 5 juli. Er was een stormbaan & een playbackshow 

De winnaars van de onderbouw - Lin, Femke en Lindy met….OLAF HET IS ZOMER!!!!!!!!!!!! 

Bovenbouw - Elize, Renate en Mariel met ….KISSES!!! 

Juf Annerieke en juf Jaquelien deden een dans met tante Rita. Dat was erg grappig. 

Wat we deden was een half uur spelletjes en een half uur op de stormbaan en een uur 

playbackshow. 

We deden ezeltje prik, ballon trappen en hoepeldans en we hebben er een hele leuke super coole 

dag van gemaakt!!! 

Groetjes van Mila en Iris uit groep 5 

 

https://myalbum.com/album/PfYljNLKjkKN
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Vakantierooster 2017-2018 
Herfstvakantie    23 oktober t/m 27 oktober 2017 

Kerstvakantie    25 december t/m 5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie    26 februari t/m 2 maart 2018 

Pasen      30 maart en 2 april 2018  

Meivakantie     27 april t/m 11 mei 2018  

Pinkstervakantie    21 mei 2018 

Zomervakantie    20 juli 12.00 uur t/m 31 augustus 2018  

 

Eerste schooldag 2018-2019 is op maandag 3 september 2018.   

 

Lezen in de vakantie? DOEN!  
Het is een bekend fenomeen, de zomerdip. Kinderen 

lezen minder in de vakantie en lopen in het nieuwe 

schooljaar wat achter op het gebied van lezen. Hoe kun 

je deze zomerdip voorkomen?  

 

Wat is de zomerdip precies? 

In de vakantie ‘vergeten’ kinderen vaak te blijven lezen. 

Hierdoor kunnen ze een of twee Avi-niveaus terugvallen. Ze 

halen dan niet het leesniveau wat van ze wordt gevraagd in 

het begin van dat schooljaar. Blijven lezen is dus heel 

belangrijk. Maar hoe motiveer je de kinderen nou om te lezen. 

De tips:  

 Kies een boek dat je kind leuk vindt om te lezen 

Een open deur, maar de kinderen moeten zin hebben om het boek te pakken. Het maakt niet uit wat 

ze lezen, als ze maar lezen. Ik schreef al eerder een blog met allerlei tips om het lezen te 

stimuleren. Per leeftijdscategorie vind je tips voor boeken. 

Juf Sanne heeft ook een mooi blog geschreven met allerlei leuke boekentips voor de zomer. 

 Lezen kan overal 

Pak je boek en lees. In de tent, op het strand, bij het zwembad, maar ook op het klimrek in de 

speeltuin of dobberend op een luchtbed in de zee. Bang om je boek vies te maken? Maakt niet uit! 

Boeken zijn er om gelezen te worden, dus een vouwtje of een vlekje is zo gemaakt, geen probleem! 

 Rituelen 

Maak een ritueel van het lezen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 15 minuten per dag lezen, per 

jaar een miljoen woorden per jaar lezen en daarmee hun woordenschat flink vergroten. 

Laat de kinderen bijvoorbeeld elke dag voor het slapen lezen. Of pak het boek erbij als ze ’s 

morgens wakker worden. Of juist net na het ontbijt. Een kwartier is niet lang, maar heeft wel een 

ongelooflijk resultaat. 

Je kunt ook je eigen leesritueel maken met je kind. Bijvoorbeeld zitten op een speciaal leeskussen, 

een stok of knuffel vasthouden bij het lezen, elkaar voorlezen, een picknickmomentje maken tijdens 

het lezen, etc. 

 Lees samen met je kind 

Lees tegelijkertijd met je kind. Goed voorbeeld doet volgen. Zak onderuit in een lekkere stoel en 

lees samen. Er zijn ook mooie Samenleesboeken voor jou en je kind. Je leest dan om de beurt een 

zin of een bladzijde. 

 Doe spelletjes met het boek 

Bedenk allerlei spelletjes met het boek dat je kind leest. Speel bijvoorbeeld scrabble met alleen 

woorden die uit het boek komen. Dobbel om het aantal bladzijdes dat gelezen moet worden. Zoek 

http://www.jufmaike.nl/hoe-je-je-kind-thuis-aan-het-lezen-krijgt-tips-per-leeftijdscategorie/
http://www.jufsanne.com/2014/07/vakantie-neem-deze-tips-mee/
http://www.jufmaike.nl/hoe-je-je-kind-thuis-aan-het-lezen-krijgt-tips-per-leeftijdscategorie/
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=9922&url=http%3A//www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/samenleesboek/search/true/sc/books_all/N/60+8293/index.html%3FsearchRedirectType%3Dm2s%26originalSection%3Dmain%26originalSearchContext%3Dmedia_all%26_requestid%3D480873&f=TXL&name=Samenleesboeken
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naar het moeilijkste woord dat je kunt vinden in het boek. Of stop op een willekeurige pagina en 

rijm op het eerste woord dat je leest. 

 Beloning 

Hang een meter papier op in het appartement, tent, caravan of andere vakantieplek. Zet steeds een 

streep voor een gelezen boek. Bedenk een beloning voor elke 2, 5 of 10 boeken die gelezen worden. 

Een sticker, een speeltje om in het water mee te spelen, een ijsje zijn vakantievoorbeelden. 

 De bibliotheek of kinderboekwinkel 

Regent het? Ga naar de Kinderboekenwinkel in de buurt of naar de bibliotheek. Wat is er nou fijner 

dan zelf je boeken om te lezen uit te zoeken? Wie weet strijken jullie wel neer op de fijne stoelen in 

de winkel of bibliotheek en ontstaat er ter plekke een leesmoment. 

 De vakantiebieb app, een echte aanrader! 

Is je kind helemaal fan van de tablet of iPad? Zet de vakantiebieb erop! Met de vakantiebieb app 

kun je gratis boeken lezen en is ook te gebruiken als je geen lid bent van de bibliotheek.  

Er staan erg veel mooie boeken in voor kinderen maar ook voor volwassenen!    

https://www.vakantiebieb.nl    

Heel veel leesplezier!  

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Schoonmaak  
Het eind van het schooljaar nadert en graag laten we de gebruikte materialen (af)wassen. 

De materialen kunnen bij de groepen 1 t/m 3 vanaf maandag 10 juli worden afgehaald,  

zodat u deze thuis kunt schoonmaken. Wilt u ons helpen? Vele handen maken licht werk! 

Zou u voor de zomervakantie de schone materialen weer in willen leveren? B.v.d. 

 

Avond4daagse 2017  

We hebben vier avonden gelopen. Donderdag hoefden 

we maar 5 km omdat er onweer was voorspeld.  Het 

lopen was gezellig en leuk. Vrijdag waren we op ons 

schoolplein en zijn we achter de muziek naar de brink 

gegaan. Daar was de prijsuitreiking.  

Het was heel spannend. Uiteindelijk werden we tweede, 

we waren er heel blij mee.  

http://www.kinderboekwinkel.net/index.php?option=content&contentid=1&linkid=4&/Welkom-bij-de-kinderboekwinkel.html
http://www.jufmaike.nl/hoera-voor-de-vakantiebieb/
http://www.vakantiebieb.nl/
https://www.vakantiebieb.nl/
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We hebben een zilveren medaille gekregen. Daarna hebben we een stukje slagroomtaart gegeten. 

Toen is iedereen naar huis gegaan. 

Van Lieke en Jill 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Groep 3a heeft de derde prijs gewonnen! 
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Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tuinonderhoud 
Het tuinonderhoud kon woensdag 28 juni niet doorgaan i.v.m. het slechte 

weer. De oudercommissie heeft nu een nieuwe datum gepland nog voor de 

zomervakantie. Erg verstandig omdat anders de tuin na 6 weken 

zomervakantie een grote wildernis is.  

De betreffende ouders zijn benaderd maar als u het fijn vindt om ook mee 

te helpen, bent u woensdagavond 12 juli om 18.30 uur van harte welkom.  

Vele handen maken licht werk! 

 
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) 

 

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

naar Facebook/Klasbord. 

 

Agenda  
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 12.00 uur 

 
Tot slot  
We wensen u een goede week toe!  

Met vriendelijke groet,  

Team ‘De Maten’   

http://www.sco-t.nl/websites/dematen/

