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Advent 
Als het donker is en stil 

maken woorden het verschil. 

Als God zegt: ‘Nu wordt het licht!’ 

komt het leven weer in zicht. 

 

 
 

 

 

In de Adventsweken leven we toe naar Kerst, de geboorte van Jezus. Advent is een tijd 

van verwachten, van het uitzien naar het Licht dat gaat komen. Dit wordt 

gesymboliseerd door het aansteken van de kaarsen.  

‘Woorden in de nacht’ is het thema van deze periode. Een woord kan veel verschil 

maken. Woorden kunnen mensen blij maken, ze kunnen hoop geven en de angst laten 

verdwijnen. Maar woorden kunnen ook pijn doen of bang maken.  

In de eerste adventsweek zet Jesaja de toon. Hij vertelt dingen die hoop geven, die licht 

brengen in een donkere nacht. 

 

Het is begonnen (Lucas 1:57-80 en Matteüs 1:18-25) 

Zacharias kon niet meer praten nadat de engel hem het bijzondere nieuws had verteld. 

Maar als Johannes geboren is, zingt Zacharias het uit van blijdschap. Als Jozef hoort dat 

Maria een kind verwacht, weet hij niet goed wat hij moet doen. Kan hij maar beter 

weggaan bij Maria? In de nacht komt er een engel bij hem. De engel vertelt dat Jezus 

geboren zal worden en dat Jozef samen met Maria voor hem zal zorgen.  

 

Liederen:  

Adventslied: ‘Advent zet een deur op een kier’ 

Groep 1 t/m 8: Projectlied ‘Woorden in de nacht’ (3e couplet + refrein)   

 

Refrein:  

Als het donker is en stil 

maken woorden het verschil. 

Als God zegt: ‘Nu wordt het licht!’  

komt het leven weer in zicht.  

 

3e  couplet: 

Die priester met zijn stil geloof  

zingt nu een vrolijk lied. 

God doet wat hij ons heeft beloofd, 

gelukkig wie dat ziet. 

Je weet toch wat Jesaja zei? 

Die woorden worden waar. 

En Jozef hoort: ‘Jij bent erbij  

als God zich vinden laat’. 
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Kerstviering in de kerk 
 

 

  UITNODIGING  
 

Op donderdagavond 21 december vieren we samen kerstfeest in de PKN kerk aan de 

Ommerweg in Den Ham.  

Het thema van deze kerstviering is: ‘Woorden in de nacht’. Het kerstfeest begint om 

18.30 uur. Alle vaders/moeders, broertjes/zusjes/opa’s/oma’s en overige 

belangstellenden zijn van harte welkom!  

De kinderen zitten voor in de kerk bij hun eigen groep.   

 

 
 
 
 

 
 

Kersthapjesbuffet   
Op vrijdag 22 december organiseren we in alle groepen een kersthapjesbuffet. Voor de 

onderbouw is dat vanaf 10.30 uur en voor de bovenbouw vanaf 12.30 uur.  

Nadere informatie hierover ontvangt u via Klasbord. De inschrijflijsten voor de hapjes die 

u wilt maken, kunt u vinden bij het lokaal van uw kind of de ingang (onderbouw).  

Het wordt vast een fantastische afsluiting van 2017! 
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Kerstkaarten  
Tussen Sint en Kerst geven de kinderen elkaar regelmatig kerstkaarten.  

Het idee om elkaar goede feestdagen te wensen is prima maar zou u dit  

buiten de school om willen regelen? Dit voorkomt teleurstelling bij  

leerlingen die geen kaart ontvangen. We vertrouwen op uw medewerking 
 

Thema kleuters 
Thema ‘Kerst’ in groep 1 en 2. In deze weken schenken we extra aandacht aan 

het plannen van het werk. Op welke dag maak jij je werk? Wat heb je nodig om te 

kunnen werken? En wat als je even niet meer verder kan? Ben je tevreden over het 

resultaat? Meten met een meetlint, lengte afpassen en vergelijken is het 

rekendoel voor deze periode.  

Voor de kerstviering maken alle kinderen een lampion. Zou u uw kind een 

lampionstokje incl. naam en batterijen mee willen geven? B.v.d. 

Er wordt een kerststal gebouwd met kleine blokjes, geverfd en getekend en de 

letter k staat centraal. Op vrijdag 22 december om 10.30 uur, sluiten we het 

thema en het jaar af met een kersthapjesbuffet.  

 
 
 

 
 

Welkom 
Eén dag later dan Sinterklaas was Lise Soepenberg jarig. Ze is vier jaar geworden en 

meteen de dag erna gestart op school. Lise is ons maatje in groep Elmo.  

Lise, van harte gefeliciteerd en veel plezier op 'De Maten'. 
 
Schoolfruit  
Wij doen mee aan EU-Schoolfruit! Het EU Schoolfruit project is een Europees gefinancierd 

project om de consumptie van suikerhoudende producten bij kinderen op school te 

verminderen. Kinderen die meer groente en fruit eten voelen zich fitter op school, zijn 

minder vaak ziek en leren gemakkelijker.  

Er zijn er lessen voor leerlingen over groente, fruit en gezonde voeding. Na 20 weken 

kunnen uw kinderen zelf groente en fruit meebrengen naar school. Dit kan natuurlijk ook 

nu al op de dagen dat er geen ‘Schoolfruit’ is op school.  

Op de website www.euschoolfruit.nl kunt u nog veel meer informatie vinden over 

‘Schoolfruit‘. 

 

 
 
 
 

 
 
 
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen fruit/groente voor de 

ochtendpauze. 

Deze week op woensdag ananas, op donderdag mandarijn en op vrijdag een peer. 
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Intocht Sinterklaas op ‘De Maten’  
Op dinsdag 5 december kwam Sinterklaas bij ons op school. We stonden al een tijdje 

buiten te wachten toen er plotseling een brandweerauto aankwam met loeiende sirenes.  

De pieten waren in de vijver gevallen en konden er niet weer uitkomen. Gelukkig hebben 

de brandweermannen de pieten gered. De pakjes voor ons waren wel nat geworden maar 

gelukkig had Sint ook nog droge nieuwe pakjes meegenomen. Brandweermannen super 

bedankt voor jullie inzet! Gelukkig konden we Sinterklaas 

begroeten en via de rode loper kwam Sint met z’n pieten de 

school binnen. 

De kleuters hebben samen feest gevierd in het speellokaal 

en daarna waren de groepen 3 en 4 aan de beurt. Als 

afsluiting hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een 

programma verzorgd voor de jarige Sint en z’n pieten. 

Alle leerlingen zijn verwend met cadeautjes!  

Het was een super gezellig feest! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Schoolkoor zingt bij het Historisch Schouwspel  
Op zaterdag 9 december was het historisch schouwspel. Het thema was: ‘Wat ’n kroam’ 

en gaat over de Hammer Karmse in het jaar 1812. 

De kinderen van het schoolkoor van ‘De Maten’ mochten dit jaar mee doen. Het was erg 

leuk om mee te doen en ze hebben allemaal liedjes van toen gezongen. Naast het 

optreden in de kerk werd tussendoor ook op ‘de Brink’ gezongen.  Ook deden een aantal 

leerlingen mee in het schoolklasje uit het jaar 1812. Een zeer geslaagde dag! 

 

Wat ben ik trots op alle kinderen van het Schoolkoor! 

De afgelopen tijd hebben we heel erg hard 

geoefend op alle liederen. Soms moest er 

zelfs extra gerepeteerd worden, maar het 

was het allemaal waard! 

Het ging ontzettend goed op het Historisch    

Schouwspel! 

Kinderen, maar  ook de ouders;  

bedankt voor jullie inzet!   Juf Monique  
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Open podium groep 7 
Aanstaande donderdag 15 december is het Open Podium van groep 7. Ons thema is 

'Vroeger - Nu - Toekomst'. U bent om 11.30 uur van harte uitgenodigd om hierbij 

aanwezig te zijn!  

 

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  
12 december Landelijke stakingsdag 

15 december Open podium groep 7 

21 december Kerstviering 

22 december Kersthapjesbuffet 

22 december Start kerstvakantie om 14.00 uur  

25 december t/m 5 januari  Kerstvakantie 

8 januari Eerste schooldag in 2018 

8 januari Doe je best ‘Handen thuis’ 

10 januari Hoofdluiscontrole 

 

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/

