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Een veerkrachtig mens 

maakt 

mooie sprongen 

 

Tijdens het voorbereiden van het jaarthema 2017-2018 kwam ik het volgende verhaal 

tegen: 

Elke avond luister ik onder het eten naar het journaal van mijn vrouw. Ze is leerkracht en 

maakt van alles mee met die jonge mensjes op school. En soms ook met de ouders van 

die jonge mensjes. Geen dag is daardoor hetzelfde en dat merk ik aan tafel: de ene keer 

schateren we het uit omdat een kleuter iets grappigs heeft gezegd. Een andere keer had 

ik het verhaal liever gehoord tijdens de afwas, want dan vertelt ze over een jongetje dat 

op de wc-muren met zijn grote boodschap voor Picasso heeft gespeeld. En dan nog de 

zogenoemde ‘zorgkinderen’ in haar groep, die een heel palet aan andere problemen 

meebrengen. De meest gekke dingen ziet ze gebeuren…… 

Ik vraag haar regelmatig: ‘Hoe houd jij dat allemaal vol?’  

Dan doet ze het laatste item van het journaal, namelijk de weersverwachting voor 

morgen: een nieuwe prachtige dag vol passie, geloof, hoop en liefde. Met het diepste 

vertrouwen dat het uiteindelijk allemaal goedkomt met deze kinderen en met hun 

ouders! 

Dat vraagt elke dag om VEERKRACHT. Een kracht die ze gelukkig ook weer aangevuld 

krijgt, als ze ziet hoe haar groep zich gedurende het schooljaar ontwikkelt. ‘Dan weet ik 

weer waar ik het allemaal voor doe’, besluit ze. ‘En omdat ik werk vanuit mijn hart, 

anders was ik allang afgehaakt’.  

 

Daltononderwijs hoort een beleving te zijn waarbij ruimte is voor leerling en leerkracht 

om samen de ‘onderwijstocht’ vorm te geven. Er zijn een aantal gebondenheden, 

afspraken die je met jezelf en de ander maakt, doelen die je  stelt en de manier waarop 

je deze doelen samen met je juf wil bereiken. De vrijheid zit in de inrichting van de 

werkomgeving, het inrichten en verwerken van je taak en de ruimte die je krijgt en geeft 

aan anderen.  

Het enthousiasme van leerlingen en leerkrachten aan het begin van een nieuw schooljaar 

geeft mij als leidinggevende een supergoed gevoel. De kunst is om dit samen het hele 

schooljaar vast te houden, ook als je misschien plotseling ‘motorpech krijgt en de berg 

toch een stuk steiler was dan je verwacht had’. Dit soort tegenslagen zullen er altijd zijn.  

Ik wens jullie allemaal (leerlingen, ouders en leerkrachten) een voorspoedig schooljaar 
2017-2018 toe en als het een keer tegenzit de VEERKRACHT om verder te gaan.         

Jenny Valk- van Esch 
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Welkom 
Aan het begin van dit schooljaar verwelkomen 

we de volgende nieuwe leerlingen: 

Liselore ter Denge in groep Elmo en Chayla 

Vreijsen in groep Tommie. 

Lauren (groep 4a), Meike (groep 3b) en Jesse 

(groep 2a) Borggreve zijn in de zomervakantie 

verhuisd naar Den Ham.  

Welkom op ‘De Maten’! We hopen dat jullie snel 

leuke ‘maatjes’ vinden om mee te spelen en te 

werken.   

 

We wensen jullie allemaal een heel fijne tijd toe bij ons op school.  

  

Personeel 
Ook verwelkomen opnieuw juf Ellenoor van der Veen. We kennen 

haar al vanaf de stageperiode en het lesgeven in groep 7. Dit 

cursusjaar geeft ze les aan groep 3b/4b. Welkom juf Ellenoor!  

Fijn dat je ons team komt versterken!   

 

Een warm welkom 
De zomervakantie is weer voorbij en vanmorgen was het weer tijd 

om naar school te gaan. Allemaal van harte welkom op ‘De Maten’! We zijn blij dat 

iedereen er weer is en daarom hebben we de rode loper voor jullie neergelegd.  

Na het welkomswoord gingen de hoofdrolspelers over de rode loper naar binnen! 
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Zendingsdoel tot de herfstvakantie 

Het schooljaar is weer begonnen en dat betekent ook dat er elke maandag weer 

zendingsgeld meegenomen mag worden. Van vakantie tot vakantie sparen we voor een 

goed doel. Dit kan een regionaal doel zijn, maar ook ver buiten Nederland. Tot de 

herfstvakantie sparen wij voor babyhuis Ruama in Mozambique, dat onder 

leiding staat van het thuisfront met Jannie Kruize. In babyhuis Ruama wonen 

voornamelijk baby’s en peuters die geen moeder meer hebben. Wanneer familieleden 

niet voor deze jonge kinderen kunnen zorgen, wordt de zorg tijdelijk overgenomen door 

de ‘huismoeders’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer de kinderen groot genoeg zijn wordt er gekeken of terugkeer naar eigen familie 

mogelijk is. Helaas is dit niet altijd zo. Misschien weet u dat het babyhuis een paar jaar 

geleden is verhuisd. De nieuwe locatie is een omheinde plek met drie kleine(re) huizen 

op het erf. De nieuwe plek heeft de naam Abia gekregen, wat betekent ‘de Here is mijn 

vader’. Het babyhuis heeft een belangrijke plaats gekregen in de regio. Er is een soort 

consultatiebureau opgezet waar wekelijks moeders met kinderen komen om te wegen én 

om blikken melkpoeder te halen. Arme gezinnen uit de buurt worden ondersteund met 

een voedselpakket.  

Er is ook een waterkraan aangelegd in het dorp Luabo, waardoor er veilig water gehaald 

kan worden (en niet meer uit de rivier met krokodillen en nijlpaarden).  
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U begrijpt dat het veel geld kost om al het werk daar te kunnen verrichten. U kunt een 

steentje bijdragen door wekelijks zendingsgeld mee te geven aan uw zoon/dochter. 

Alvast bedankt daarvoor!  
 

De Bibliotheek op school (dBoS) 
De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het basis- 

onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken  

aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.  

Het doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen op school en thuis. 

Wij hebben als school, gekozen voor dit concept omdat we nu samen met de bibliotheek 

de boeken voor de kinderen binnen de school aanbieden. Lezen is ontzettend belangrijk 

voor de ontwikkeling van kinderen en we willen het lezen graag stimuleren.  

 

Hoe werkt de Bibliotheek op School? 

Alle leerlingen van ‘De Maten’ zijn automatisch  lid van de bibliotheek in Den Ham. 

Leerlingen die al lid waren, kunnen op school boeken lenen met een scanpasje met 

dezelfde streepjescode als hun eigen bibliotheekpas. Leerlingen die geen lid zijn krijgen 

een eigen pas waarmee ze boeken kunnen lenen in de bibliotheek. Op school lenen de 

leerlingen ook boeken  m.b.v. een scanpasje met dezelfde streepjescode als de eigen 

bibliotheekpas.  

 

Voorlichting Voortgezet onderwijs en ‘Nieuwjaarsreceptie’ groep 8 
Het laatste jaar op de basisschool en dan………….. 

Dinsdag 12 september 2017 geven we  

voorlichting over het voortgezet onderwijs.  

Deze voorlichting is bedoeld voor ouders en leerlingen 

van groep 8.  

De voorlichting start om 19.00 uur in de 

gemeenschapsruimte van de school en zal tot uiterlijk  

20.00 uur duren.  

Aansluitend houden we een ‘nieuwjaarsreceptie’, waar 

we met een hapje en een drankje nader met elkaar 

kunnen kennismaken. De avond duurt tot ongeveer 

20.30 uur. 

Leerlingen en ouders van groep 8 van harte welkom!  
 

Schoolgids 
Volgende week ontvangt  u de schoolgids 2017-2018 via de mail. Deze gids geeft u veel 

informatie over het reilen en zeilen op Dalton Basisschool ‘De Maten’. We proberen u zo 

goed mogelijk te informeren. Wanneer u bepaalde onderwerpen mist of wanneer u 

vragen heeft n.a.v. de gids, dan horen wij dat graag.  

 
Kalender 
U krijgt vandaag ook de kalender voor het schooljaar 2017 - 2018.  

We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk alles in te plannen.  

Wanneer er veranderingen plaatsvinden, kunt u dat lezen in het  

‘Infomaatje’ of op onze website www.dematen.sco-t.nl  

 

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


 

 

 
 

 

 

            Jaargang 2017-2018 

            4 september 2017 

Inloop groepen 1, 2, 3 en 4 
Voor de ouders van de groepen 1 en 2 bent u de eerste helft van het schooljaar om de 

week op woensdagmorgen welkom in de klas. Daar kunt u kijken wat uw zoon of dochter 

heeft gemaakt of waar het graag speelt. De tweede helft van het schooljaar vindt dit om 

de week plaats op vrijdagmorgen.  

Voor de ouders van de groepen 3 en 4 bent u tot de herfstvakantie om de week op 

dinsdagmorgen welkom in de klas. En van de herfstvakantie tot de kerstvakantie om de 

week op donderdagmorgen.  

We vinden het fijn dat veel ouders gebruik maken van de inloop maar we hebben 

geconstateerd dat wanneer alle ouders op één morgen komen de groep erg vol is. 

Daarom hebben we gekozen om de ouders te verdelen in twee groepen.   

De ene week mag A t/m K komen en de andere week L t/m Z. We hebben de indeling 

gebaseerd op de beginletter van de achternaam.  

Op de deur kunt u zien of u aan de beurt bent. Deze inloop begint om 8.15 uur en duurt 

tot 8.25 uur. 

Wilt u als ouders de leerkracht spreken over uw kind, dan vragen wij u contact met ons 

op te nemen voor- en na schooltijd. De inloop-morgen is hier niet voor bedoeld! 

 

Kriebelcommissie 
Iedere woensdag na een vakantie controleert de kriebelcommissie uw kind  

op hoofdluis. We starten woensdag 6 september (zie kalender).  
 
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 maandag op de website www.dematen.sco-t.nl  

 

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

verwijzen we u naar Facebook/Klasbord. 

 

Agenda  
4 september Eerste schooldag 2017-2018 

6 september Hoofdluiscontrole 

12 september Voorlichting Voortgezet Onderwijs/Nieuwjaarsreceptie 

groep 8 

18 september Start gesprekkencyclus 

19 september  Verkiezing leerlingenraad De Maten  

21 september Informatieavond ouders groep 1 en 2 

29 september Fancy fair 

 
Tot slot  
We wensen u een goede week toe! 

Met vriendelijke groet, Team ‘De Maten’                                                                                                       

    
 

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

