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De verhalen in de komende periode gaan over de 

zonen van Jakob. 

Jozef is een ‘meesterdromer’, maar wordt door zijn 

broers in een put gegooid en als slaaf verkocht naar 

Egypte. Daar wordt hij onderkoning en komen zijn 

eigen broers graan bij hem kopen. Uiteindelijk ziet 

ook zijn oude vader hem weer terug. 

 

 
 

 

Vergeet mij niet! (Genesis 41:9-57 en Genesis 42) 

De broers van Jozef hebben graan nodig en komen terecht in Egypte. Ze weten niet dat 

de onderkoning hun eigen broer is en worden door Jozef teruggestuurd om hun jongste 

broer ook op te halen.  

 

Liederen:  

Groep 3,4 en 5: Kleuren, kleuren allemaal kleuren  

Groep 6,7 en 8: God heeft alle macht 

 

Welkom 
Er is er één jarig hoera, hoera! Dat kun je wel zien dat is... Jim Ruiterkamp. Jim is vier 

jaar geworden en mag naar de basisschool. Jim wordt ons maatje in groep Elmo. Jim, 

van harte gefeliciteerd! We wensen je een fijne tijd toe op 'De Maten'. 
 
Schoolfruit (herinnering) 
Vanaf woensdag 15 november doet 

onze school mee aan het EU-

Schoolfruitprogramma dat de nadruk 

legt op het dagelijks eten van 

voldoende groenten en fruit. De kern 

van het EU-Schoolfruit en 

groenteprogramma is het gezamenlijk 

eten van groenten en fruit in de klas. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de 

kinderen twintig weken lang (t/m 20 april) een portie groente en/of fruit via school, die 

ze dan met elkaar vlak voor de ochtendpauze in de klas opeten. Als fruit kan dat een 

appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien of druiven zijn. Bij groente 

kunt u denken aan een handvol cherrytomaatjes, een stuk komkommer, maar een wortel 

of een paprika kan natuurlijk ook. Variatie is niet alleen leuk en lekker, maar is ook goed 

voor de smaakontwikkeling van uw kind. U hoeft op deze dagen dus geen eten voor in de 

ochtendpauze mee te geven, alleen een beker drinken. 

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond leren eten, zodat zij – nu en 

later als ze groot zijn – een gezond leven leiden. Het gezamenlijk in de klas fruit en 

groente eten is een effectieve en voor de kinderen vooral een gezellige en leuke manier 

om ze daarbij te helpen. U kunt hier ook bij helpen door op de maandag en dinsdag ook 

fruit en/of groente mee te geven voor in de ochtendpauze in plaats van koekjes of iets 

dergelijks. Wilt u er ook voor zorgen dat wat in de lunchtrommels gaat ook gezond is?  

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.euschoolfruit.nl. 

http://www.euschoolfruit.nl/
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31323537330D31343639340D3434333530320D313039320D300D30394543384344350D310D0D300D3132323235330D372E372E302E31383833330D30
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31323537330D31343639340D3434333530320D313039320D300D30394543384344350D310D0D300D3132323235330D372E372E302E31383833330D31
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Nationaal Schoolontbijt  
 
 
         We hebben vrijdag- 

         morgen 10 november  

         een heerlijk gezond ontbijt  

         gehad.  

Het was een goed  

         en gezellig begin van de  
         dag! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Studiedag bovenbouw leerkrachten 
De leerkrachten van de bovenbouw hebben a.s. woensdag 15 november 2017 een 

studiedag. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 vervangen hun collega’s voor de 

groepen 6,7 en 8.  

 
Klassenouders 2017-2018 
Wij hechten op ‘De Maten’ grote waarde aan de samenwerking met ouders. Door de  

betrokkenheid en inzet van ouders wordt er veel gerealiseerd. Daarom wordt er  

vanuit school door de leerkracht of klassenouder regelmatig een beroep op u gedaan.  

Een klassenouder is het aanspreekpunt voor de leerkracht wanneer er hulp nodig is van 

de ouders. De klassenouder regelt de praktische zaken voor de leerkracht; zoals 

bijvoorbeeld het benaderen van ouders om te helpen bij uitstapjes e.d. 

De klassenouders van dit schooljaar zijn: 

Groep Tommie Krista Dalvoorde  kdalvoorde@gmail.com 

Groep Elmo  Carla Timmerman  carla-scheffer@hotmail.com 

Groep 3a/4a   Dilek Sen   dilekkaratas22@hotmail.com 

Groep 3b/4b  Riët van Dijk   mg.vandijk@online.nl  

Groep 5  Fernanda Hofmeijer   a.r.hofmeijer@home.nl 

Groep 6  Germien Olsman   germien@home.nl 

Groep 7  Aire Junolainen  Ajunolainen@hotmail.com 

Groep 8  Amanda van Dommelen amandavandommelen@hotmail.com 

  

mailto:kdalvoorde@gmail.com
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Flip de beer en ‘de koffer van mij’ (herinnering) 
 

Plezier in lezen – doet lezen! 

Leerlingen gaan meer lezen 

Leerlingen worden beter in lezen 

Leerlingen worden beter in taal 

En ze kunnen beter leren en participeren in de maatschappij 

Lezen is niet alleen belangrijk maar ook leuk. 

 

Gezien de ontwikkelingen binnen het vak lezen, wordt het ook steeds duidelijker dat 

leesmotivatie aanzet tot lezen en dat het voorlezen op jonge leeftijd al van groot belang 

is voor de woordenschat en daarom………….. 

gaan wij Samen VOOR lezen! 

 

In groep 1 mag Flip de beer vier nachten bij een leerling 

logeren. Tijdens de logeerdagen zorgt uw kind voor Flip en mag 

Flip dagelijks mee naar school. 
In de logeertas van Flip zit ook een voorleesboek. We 

verwachten dat u als ouder thuis het boek meerdere keren 

voorleest aan uw kind, zodat uw kind aan het eind van de 

logeerdagen het boek voor kan lezen aan de groep. De 

leerkracht zorgt ervoor dat iedere leerling een ander 

voorleesboek mee naar huis krijgt. Alle leerlingen van de groep 

lezen hun ‘eigen’ prentenboek dus voor aan hun klasgenootjes.  

Daarnaast zit in de tas ook een map met invulbladen. Zou u een 

blad samen met uw kind in willen vullen? Er mag ook een foto/tekening over het plaatje 

geplakt worden. 

In groep 2 krijgen de leerlingen de ‘koffer van mij’ mee 

naar huis. Uw kind mag spullen van thuis in de koffer 

doen die vertellen wie het kind is. Wanneer de koffer 

gevuld is, neemt uw kind de koffer weer mee naar school. 

In de kring vertelt uw kind wat hij/zij heeft meegenomen 

en waarom. In de koffer zit ook een voorleesboek van 

school. We verwachten dat ouders thuis het boek meerdere 

keren voorlezen aan hun kind, zodat het kind aan het eind 

van de logeerdagen het boek voor kan lezen aan de groep. 

De leerkracht zorgt ervoor dat er elke week een ander boek 

in ‘de koffer van mij’ wordt gedaan.  
 

De oudercommissie zoekt leden! 
Heb jij zin in en tijd voor het ondersteunen van de leerkrachten bij activiteiten op school? 

Dan zoeken wij jou! We houden ons bezig met de luizencontroles, verkeer, schoolreisjes, 

schoolfotograaf, Sint/Kerst/Pasen en nog veel meer leuke activiteiten zoals onlangs de 

organisatie van het After Summer Festival. 

We vergaderen gemiddeld 4x per jaar en vragen van jou dat je minimaal 4 jaar lid blijft. 

Bij interesse, mail naar: amandavandommelen@hotmail.com 
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Open podium groep 3b/4b 
Op vrijdag 24 november is het zover! Dan wordt het 

Open Podium van groep 3/4b gehouden. In de klas 

hebben we al Plukjes, Stampertjes, Roddelheren en 

Roddeldames, Meneer Pen, stoere mannen en 

natuurlijk mevrouwen Helderder met haar dochters. 

Heeft u al een idee waar ons verhaal over gaat…? Wij 

oefenen nog even verder, maar willen ouders en 

verder belangstellenden alvast van harte uitnodigen 

voor het Open Podium van onze groep.  

Het begint op 24 november om 11.15 uur in de 

gemeenschapsruimte op school.  

 

Meneer Sietse 50 jaar 
Vorige week donderdag 9 november is meneer Sietse 50 jaar geworden. We hebben hem 

met alle leerlingen en juffen toegezongen op het plein naast een grote ABRAHAM. Meneer 

Sietse van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en nog vele gezonde jaren toegewenst! 
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Kriebelcommissie 
Op woensdag 22 november worden de leerlingen van de groepen 

Tommie, Elmo, 3a/4a en 5 door de kriebelcommissie gecontroleerd op 

hoofdluis.  
 

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  
13 november Start gesprekkencyclus 

15 november Start schoolfruit 

15 november De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn vrij 

16 november Voorleeswedstrijd 

18 november  Intocht Sinterklaas 

22 november Hoofdluiscontrole groep Tommie, Elmo, 3a/4a en 5 

23 november Schoonmaak groep 1-4 

24 november  Open podium groep 3b/4b 

24 november  Portfolio mee naar huis groep 5 

25 november Tuinonderhoud 

28 november Twenteranddictee 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe.  

Met vriendelijke groet,  

Team ‘De Maten’     

mailto:infodematen@sco-t.nl
http://www.dematen.sco-t.nl/

