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Dit hoort bij mij (Daniël  5 en 6: 1-24) 

    In het land van Daniël wordt het verboden om te bidden. Maar Daniël  

    doet het toch, want het hoort bij hem. Hij wordt in de leeuwenkuil  

    gegooid, maar God zorgt voor hem. 

 

Liederen:  

Groep  3,4 en 5: ELB Een rivier vol van vrede 

Groep  6,7 en 8: Opwekking Houd me dicht bij u 

 

 

 

 

 

Deze Jongerenbijbel krijgen de leerlingen van groep 8 als afscheidscadeau van ‘De Maten’. 

De Jongerenbijbel is een bijbel met de tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling en kanttekeningen, 

inleidingen, themapagina's en illustraties voor jongeren. Het is een uitgave die helpt de  

Bijbel (nog beter) te begrijpen en toe te passen in het dagelijks leven. 

 

Tijd 
‘Neem de tijd om te denken:  

Het is een bron van kracht. 

Neem tijd om te lezen: 

Het is de basis voor wijsheid. 

Neem tijd om te spelen:  
Het is het geheim om jong te blijven. 

Neem tijd om stil te zijn: 

Het is de gelegenheid om God te zoeken. 

Neem tijd om oplettend te zijn: 

Het is de gelegenheid om anderen te helpen.  
Neem tijd om lief te hebben en geliefd te zijn:  
Het is het grootste geschenk van God. 

Neem tijd om te lachen:  
Het is muziek voor de ziel. 

Neem tijd om vriendelijk te zijn: 

Het is de weg naar geluk. 

Neem tijd om te dromen: 

Het is datgene waar de toekomst van gemaakt is. 

Neem tijd om te bidden: 

Het is de grootste kracht op aarde’. 

 

Afscheid groep 8  
Deze week nemen we afscheid van groep 8. Dinsdagavond (18.30 uur) is 

de afscheidsavond met ouders en leerkrachten en woensdag zijn ze dan echt voor het laatst op 

school.  

De meeste kinderen zijn hier 8 jaar op school geweest en sommige kinderen zelfs iets langer/iets 

korter.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://beth-yeshua.nl/product/de-bijbel-voor-jongeren/&ei=dQiQVfbXKvKU7QbIzq2wDg&bvm=bv.96783405,d.bGg&psig=AFQjCNFn6bcre8l-EHRM4dPZm6ky9LdUrg&ust=1435589074222667
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bolFOgkb9KLXCM&tbnid=kuJyjK183fiR6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ligatura.be/muursticker-even-tijd-voor-jezelf.html&ei=CiGxU7y-G4ijPbn5gYgH&bvm=bv.69837884,d.ZWU&psig=AFQjCNH6xLoEx0165tf-eniBlrKa7UXK1A&ust=1404203525560821
http://3.bp.blogspot.com/-Yc9l3j4kFlE/UwTeQdo9VhI/AAAAAAAAANM/wEcDo8_XE-8/s1600/wolken+dromen.jpg
http://huisvanbelle.nl/wp-content/uploads/2013/02/HvB-marian-denkvraag1.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=M_cRQW9OouXuHM&tbnid=na3Jg-cynacvuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://klavertje-vier.webklik.nl/&ei=GCWxU7XFJcmvOdiYgcAM&bvm=bv.69837884,d.ZWU&psig=AFQjCNEYfoRGOrLa6LdF_CtjzhiAlc638g&ust=1404204688522467
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qb2SyrvQ7OdtQM&tbnid=Fn71O_GwAZ0SaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.degraankorrel-nijkerk.nl/&ei=UiWxU4vxJ8eLOfThgfgB&bvm=bv.69837884,d.ZWU&psig=AFQjCNF6PQ3fkl-CZr9kAA94VWSBpVaJQw&ust=1404204746713773
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We wensen Niels, Marlijn, Eva, Fabian, Mike, Noor, Mitch, Linde, Leonie, Agnes, Milan, Tara, Olivier, 

Nova, Jordi, Daan, Amber, Faith, Levi, Chaz, Floortje, Shirley, Stan en Niek veel plezier en succes in 

de toekomst die voor hen ligt en we hopen nog eens iets van ze te horen.  

 

Hun volgende stap: 

       VMBO       TL/HAVO     HAVO/VWO VWO/Gymnasium 

’t Noordik  

   Vroomshoop 

        7 

 

         4 

 

          1 

 

 

‘t Vechtdal  

   Ommen  

        1 

 

         5 

 

           3 

 

           3 

 

 

Afscheid  
We nemen ook afscheid van Nena Immink uit groep 4. Nena gaat naar ‘de Sleutel’ in Vroomshoop. 

We wensen je veel plezier toe op je nieuwe school. Laat je nog eens iets van je horen?  

Je bent altijd van harte welkom op ‘De Maten’! 
 
Personeel 
U heeft het vorige week kunnen lezen in de mail. We nemen deze week 

afscheid van juf Meike Bouwhuis. Ruim 15 jaar was juf Meike werkzaam  

op ‘De Maten’. Ze heeft veel ontwikkelingen meegemaakt en natuurlijk niet te 

vergeten de start en de ontwikkeling van het daltononderwijs. 

Binnen ‘De Maten’ was ze altijd het aanspreekpunt voor ICT en natuurlijk onze 

fotograaf voor leuke foto’s op de rapportpagina´s, in de schoolgids en op de 

site. 

Juf Meike bedankt voor je inzet, je nauwkeurigheid maar vooral bedankt voor 

het leerkracht zijn. Je blijft werken binnen de stichting SCOT en we zullen je 

nog regelmatig zien. Succes bij het vinden van een nieuwe werkkring.  

Het ga je goed! 

 

We vieren haar afscheidsfeest op donderdag 20 juli a.s. met de hele school en bieden haar 

een afscheidscadeau aan. 

Op vrijdag 21 juli a.s. viert zij in haar eigen groep een feestje, dit feest is georganiseerd door de 

klassenmoeder en blijft dus nog even een verrassing. 

Het wordt een feestelijke en gezellige ochtend en de leerlingen van groep 4 hoeven dan geen fruit 

en drinken mee te nemen. 

Wilt u juf Meike zelf ook nog de hand schudden dan bent u vrijdag van harte welkom in het 

speellokaal om 12.15 uur. 

 

 

Zending    Het zendingsgeld dat de kinderen in de afgelopen periode hebben  

meegenomen is bestemd voor stichting ZOA.  

Deze Christelijke stichting biedt hulp, hoop en herstel aan 

mensen die het slachtoffer zijn geworden van een natuurramp of 

een gewapend conflict.  

We hebben samen € 327,19 gespaard voor stichting ZOA. 

Hiervoor willen we jullie hartelijk danken. Na de zomervakantie 

hoort u van ons voor welk doel we gaan sparen. We hopen dan 

weer te kunnen rekenen op jullie financiële bijdragen. 
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Musical en afscheid groep 8 (herinnering) 
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! 

 

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. 

 

 

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/
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 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 

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!  

  

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
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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Schoonmaak (herinnering) 
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. 

 

Hulpouders bedankt   
Decoratiecommissie, 

klassenouders en leden 

van de 

‘Kriebelcommissie’. 

Het is fijn dat we met 

uw hulp zoveel 

activiteiten hebben 

kunnen  

organiseren voor de 

kinderen.  

Als dank hebben alle 

hulpouders het 

tijdschrift ‘Ouders 

bedankt’ ontvangen met 

daarin een bedanklied 

op de wijs van 

‘Rosanne’ van Nick en 

Simon.        Succes met het zingen van het lied! 
  

Tuinonderhoud 
Afgelopen woensdagavond is door een groep ouders de tuin weer 

onkruidvrij gemaakt. Super fijn dat ouders zich willen inzetten voor een 

mooi onderhouden schoolplein/schooltuin voor de kinderen.  

Het is goed om te zien dat vele handen ook werkelijk licht werk maken.  

 

OUDERS BEDANKT! 

 

 

 

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’. 

 

Expositiehuis Den Ham  
Op dit moment is er een expositie met als onderwerp ‘FIETSEN’. De kunstwerken van de leerlingen   

van de drie basisscholen in Den Ham kunt u bewonderen tijdens de Hammer Brinkdagen en  

op woensdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.  

WELKOM! 
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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  
18 juli Afscheid groep 8 

20 en 21 juli Afscheid juf Meike 

19 juli Laatste schooldag groep 8 

21 juli Start zomervakantie 12.00 uur 

 
Tot slot  
Het schooljaar 2016-2017 is bijna voorbij en we gaan genieten van  

de zomervakantie.  

We wensen u en jullie alvast een goede vakantie toe!  

Wees voorzichtig als u op reis gaat. Geniet van de rust en de vrijheid! 

We hopen elkaar in goede gezondheid op maandag 4 september 2017 om 8.30 uur weer te 

ontmoeten. 

Met vriendelijke groet,  

team ´De Maten´.    

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                                                                               Een fijne  

           vakantie 
           toegewenst!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
           

 

 

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

