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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. 

 

Een lied uit de hemel (Lucas 2:1-20 en Johannes 1:1-18) 

Jezus wordt geboren in Bethlehem. Herders in het veld horen een bijzonder lied en gaan 

op weg. In de bovenbouw lezen we ook uit Johannes 1, waarin bezongen wordt dat het 

Licht in de wereld gekomen is.  

 

Liederen:  

Adventslied: ‘Advent zet een deur op een kier’ 

Groep 1 t/m 8: Projectlied ‘Woorden in de nacht’ (4e 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.  

 

4e  couplet: 

De herders zitten in het veld, 

daar houden ze de wacht. 

Er komt een engel die vertelt: 

Het licht schijnt in de nacht! 

Een koningskind ligt in een stal. 

Ga nu maar gauw op weg, 

dan zie je dat God redden zal.  

Zo heeft hij het gezegd. 
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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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‘Geef het door’ 
In de hal van de kerk collecteren de leerlingen van groep 5 voor aanvang van het 

kerstfeest voor stichting ‘Geef het door’. De keuze voor deze stichting past heel goed bij 

onze viering. Het doel van stichting ‘Geef het door’ is om mensen die onder de noemer 

minima vallen en vaak net buiten bepaalde regelingen vallen te helpen. Daar hebben zij 

uw hulp voor nodig in de vorm van kleding en/of een financiële bijdrage. Namens de 

stichting ‘Geef het door’ hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

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 (herinnering) 
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 
Anena Blanken is vorige week dinsdag 4 jaar geworden. Anena mag nu hele dagen naar 

school en wordt ons maatje in groep ‘Tommie’. We wensen Anena een heel fijne tijd toe 

bij ons 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 dinsdag mandarijn, op woensdag sinaasappel en op 

donderdag een peer. 
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Personeel Juf Jeanet – Sarah  
Vrijdag 15 december is Juf Jeanet 50 jaar  

geworden. We hebben er samen een feestelijke  

dag van gemaakt! 

        
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Muziekschool ‘Pianoforte’ 
Vanuit muziekschool ‘Pianoforte’ wordt in januari 2018 er een speciale  

cursus aangeboden voor de leerlingen van ‘De Maten’ genoemd 

‘Muzikale Ontdekkingsreis’. 

Deze cursus zal starten in de tweede week van januari. Hierin kunnen 

leerlingen van groep 5-8  op een laagdrempelige manier kennis 

maken met een instrument. De instrumenten die worden aangeboden 

zijn: Zang, Blokfluit, Dwarsfluit, Gitaar en Viool (zie bijlage) 

 

Lesdagen: 

Blokfluit en dwarsfluit zal op de woensdag vanaf 12.30 uur plaatsvinden.  

Zangles - op woensdag vanaf 12.30 uur  

Gitaarlessen - op donderdag en vrijdag vanaf 15.30 uur 

Vioollessen - op maandag vanaf 15.30 uur 

Kosten voor 5 lessen - € 6,- per les   

Aanmelden kan tot 8 januari via info@muziekschoolpianoforte.nl  

mailto:info@muziekschoolpianoforte.nl
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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 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  
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/jullie Gezegende 
Kerstdagen toe en een  

Gelukkig, Gezond en Liefdevol  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

We beginnen weer op maandag 8 januari!  

Met vriendelijke groet,   

Team ‘De Maten’        
 

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

