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     Jij verandert mij 
    Kunnen mensen echt veranderen? Of blijf je toch altijd  

    wie je was? In de verhalen van de komende periode  

    ontdekken we dat er veel kan veranderen in een  

    mensenleven. De bijbel laat zien dat je je nooit hoeft  

    neer te leggen bij ‘hoe het nu eenmaal is’.  

Steeds weer wordt de hoop en de verwachting gevoed  

dat het anders kan zijn. Niet alleen Jezus zorgt  

daarvoor; mensen kunnen ook elkaar veranderen.  

Je kunt anderen de kans geven om een nieuw begin te  

maken. Daarvoor is soms wat geduld nodig,  

vertrouw in elkaar! 

 

Ik weet wie je bent (Marcus 1:1-8, 14-20 en 21-28) 

Voordat Jezus zijn werk begonnen is, weet Johannes de Doper al wie hij is. Johannes 

vertelt over iemand die na hem komt en groter is dag hijzelf. Later ontdekken meer 

mensen wie Jezus is; de vissers bij het meer en ook een man in de synagoge die 

stemmen in zijn hoofd heeft. ‘Ik weet wel wie je bent!’ roept de man.  

Jezus brengt de stemmen in zijn hoofd tot rust. 

 

Liederen:  

Groep 3 t/m 8:  Kom aan boord  

 

Zending (herinnering)  
In de periode van de kerstvakantie tot de voorjaarvakantie gaan we sparen voor de 

speurneuzen van Stichting Reddingshonden Werkgroep Overijssel. Deze 

vrijwilligersorganisatie zet zich al jaren in om vermiste personen op te sporen, in 

Nederland en omringende landen. Daarnaast zijn ze oproepbaar bij rampen om 

slachtoffers die onder puin liggen te zoeken. Voor de opleiding en training van honden en 

hun geleiders tot inzetbare reddingshondenteams is geld nodig. Geld om bijvoorbeeld 

materiaal aan te schaffen, zoals portofoons, GPS, beschermende kleding en abseiltuig 

voor honden en geleiders. Omdat de stichting geen geld krijgt van de overheid hebben ze 

onze financiële steun hard nodig.  

Onze juf Gré zet zich al jaren in voor deze stichting en we willen haar en haar team 

graag financieel ondersteunen. Spaart u mee?  

Elke maandag wordt het zendingsgeld ingezameld. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

  

         Jaargang 2017-2018 

         15 januari 2018 nr.17 

Schoolfonds De Maten 
Het basisonderwijs wordt door de overheid gefinancierd, maar niet alles kan daaruit 

gefinancierd worden. Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld Kerstfeest, Pasen, 

Sinterklaas, excursies (uitjes) of een spelmiddag. Daarvoor is er op onze school een 

schoolfonds 

Vandaag ontvangt u de brief  ‘Bijdrage Schoolfonds De Maten 2017-2018’. Zou u voor 

woensdag 31 januari 2018 het ingevulde strookje éénmalige machtiging t.n.v.  

Schoolfonds ‘De Maten’ weer mee willen geven aan uw kind? B.v.d.  

Het strookje kan ingeleverd worden bij de leerkracht. 

 

Klasbord 
We maken inmiddels al weer langere tijd gebruik van Klasbord. We hopen dat u dit een 

prettige en handige manier vindt om geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen 

van de klas en de school. Mocht u problemen ondervinden dan horen wij dit graag! 

Klasbord is een afgesloten en veilige omgeving. Alleen de ouders/verzorgers en 

betrokkenen rondom de klas krijgen toegang tot de geplaatste berichten. 

Daarom willen wij u vriendelijk verzoeken de foto's en filmpjes waarop uw kind met 

andere kinderen staat niet te delen op overige sociale media.  

 

Wist u dat..? 

... u kunt instellen dat u berichten van 

Klasbord ook automatisch via de mail 

ontvangt? 

Dit werkt als volg: 

1. Log in op de Klasbord-website 

2. Selecteer de optie menu (icoontje met drie 

streepjes) 

3. Kies de optie ‘Klasbeheer’ 

4. Selecteer de klas waarvan u de instellingen wilt wijzigen 

5. Vink de optie ‘Ik wil nieuwe berichten uit deze klas per mail ontvangen’ aan of uit! 

... u meerdere groepen kunt volgen? 

In de app werkt dit als volgt: 

 Ga naar het instellingen menu in de Klasbord-app en klik op de optie ‘klasbeheer’ 

 Hier ziet u een overzicht van de klassen die u volgt. Onderin vindt u een knop 

‘Extra klas volgen’ 

 Druk op de button en voer de aanmeldcode in van de klas die u wit volgen. (Deze 

vindt u terug in de uitnodiging die u heeft ontvangen van de leerkracht). 

 Doorloop de stappen en wanneer de leerkracht uw volgverzoek accepteert 

ontvangt u iedere update automatisch via de app. 

Op de klasbord website werkt het als volgt: 

 Selecteer de optie menu (icoontje met drie streepjes). 

 Kies de optie ‘Klasbeheer’ 

 Onderaan ziet u een knop ‘Volg een klas’ 

 Selecteer deze optie, voer de benodigde gegevens in en druk op de knop 

‘Volgverzoek versturen’ 

 Wanneer de leerkracht het volgverzoek accepteert volgt u de klas en bent u als 

eerste op de hoogte! 

 
 

https://web.klasbord.nl/
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Nationale Voorleesdagen 2018 
De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van 

woensdag 24 januari tot zaterdag 3 februari.  

Deze campagne is speciaal gericht op kinderen 

van 0 t/m 6 jaar. Een leeftijd waarin kinderen 

doorgaans nog niet zelf kunnen lezen.  

Jaarlijks wordt ter gelegenheid van de Nationale 

Voorleesdagen een landelijke Prentenboeken  

Top Tien samengesteld.  

In de bibliotheken van Den Ham, Vriezenveen, 

Vroomshoop en Westerhaar kunnen deze boeken 

bekeken worden. Het prentenboek van het jaar is 

geworden: ‘Ssst! De tijger slaapt!’ van Britta 

Teckentrup. Wellicht zijn de voorleesdagen een 

mooie gelegenheid om met uw kind(eren) een 

boek te kopen. 

 

Op school zullen we ook aandacht besteden aan de Nationale Voorleesdagen. Dit doen we 

onder andere met een speciale muziekles van juffrouw Zingeling. Zij gaat tijdens het 

voorlezen van het boek ‘Ssst! De tijger slaapt!’ allerlei muziekactiviteiten doen met de 

leerlingen. Dat wordt een mooi voorleesfeestje.  

Voorlezen is voor iedereen leuk maar ook belangrijk 

Van voorlezen leer je nieuwe woorden, je leert je concentreren en luisteren, je leest over 

hoe de wereld eruit ziet en nog veel meer. Door aan kinderen veel boeken voor te lezen, 

verloopt het zelf leren lezen ook makkelijker.  

Uit onderzoeken is gebleken dat jonge kinderen die veel worden voorgelezen niet alleen 

met een voorsprong het lees- en taalonderwijs starten, maar dat ze deze voorsprong ook 

tijdens hun hele schooltijd weten te behouden.  

Maar voorlezen is natuurlijk vooral erg leuk, zowel voor kinderen als voor de voorlezer! 
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Gedichtendag 
Donderdag 25 januari is het Gedichtendag en start de landelijke Poëzieweek 2018. 

Groep 5 en 6 hebben in de afgelopen periode al gedichten gemaakt. 

Op school zijn de 5 mooiste gedichten uitgekozen per groep en naar de bibliotheek 

gebracht. Daar zijn de groepswinnaars gekozen door een jury van de bibliotheek 

Twenterand. 

Lynn Stoel (groep 5) en Eline van Greuningen (groep 6) zijn als beste dichters van hun 

groep uitgekozen en mogen hun eigen gemaakte gedicht voordragen tijdens de 

Gedichtenwedstrijd Twenterand 2018 op donderdag 25 januari 2018. 

 

Thema kleuters ‘Winter’ 
De temperatuur is laag en het seizoen is 

veranderd. Wij werken over de winter! 
We zijn het thema gestart met het maken 

van een vogelhuisje. Passen en meten is 

nodig om het vogelhuisje op het papier te 

laten passen. 
In de vakantie vond (bijna) iedereen het 

vuurwerk heel erg leuk, dus kunnen de 

kinderen vuurwerk maken met lijm, zout en 

ecoline. 
De sjaal van Arie wordt beplakt met 

verschillende vormen, welke op volgorde 

moeten worden geplakt. 
De doelen van deze periode zijn; omgaan 

met temperatuur (begrippen warm, koud en 

omgaan met een thermometer), doortellen 

vanaf een getal en tegenstellingen. 
 
 

 
 
 

 
 

Open podium groep Elmo 
Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s van groep 

Elmo, komen jullie naar ons open podium 

kijken? Deze wordt gehouden op vrijdag 

26 januari om 11.15 uur in het 

speellokaal. Wij houden nog wel even 

geheim wat we gaan doen, maar we vragen 

jullie om wel zachtjes binnen te komen, 

want… Ssst! De tijger slaapt! Dat wordt 

spannend, want we willen hem natuurlijk 

niet wakker maken. Zijn jullie benieuwd 

hoe het verhaal gaat en vooral hoe het 

afloopt? Kom dan naar ons open podium!  
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Aanmelding nieuwe leerlingen  
Aanmelden is mogelijk met een aanmeldingsformulier, te verkrijgen op school of  

te downloaden op de website van de school. Reeds ingeleverde formulieren blijven 

natuurlijk van kracht.  

Wordt uw kind in het schooljaar 2018-2019 vier jaar, meld uw kind dan voor 1 april 2018 

aan! 

 

Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs! 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘De Maten’ is een Dalton Basisschool waar kinderen in een veilige omgeving hun talenten 

optimaal kunnen ontwikkelen. We geven de mogelijkheid om deze talenten uit te bouwen 

en leggen een goede basis voor hun verdere ontwikkeling. De Maten biedt een veilige en 

zorgzame leeromgeving. Het kind staat centraal binnen ons onderwijs. Er is ruimte en 

aandacht voor elk kind, want ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs! 

 

Zoekt u een school waar uw kind: 

- zich veilig voelt 

- goed onderwijs krijgt, passend bij zijn/haar niveau 

- met plezier naar toe gaat 

- vertrouwen krijgt 

- zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf en de ander 

- de mogelijkheid heeft om samen te werken 

- actief, zelf ontdekkend bezig kan zijn 

- met respect behandeld wordt 

- met gemotiveerde leerkrachten werkt 

- zich creatief en sportief kan ontwikkelen 

 

Dan is Christelijke Dalton Basisschool ‘De Maten’ de school voor uw kind!  
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OPEN HUIS  
Donderdag 18 januari en  

Dinsdag 23 januari  

10.00 – 12.00 uur 
 

Welkom op  
Christelijke Dalton Basisschool  

‘De Maten’ 
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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 dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de kinderen fruit/groente voor de 

ochtendpauze.  

Deze week op dinsdag mandarijn, op woensdag appel en op donderdag een grapefruit. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Muziekles ‘Pianoforte’ 
Vanuit muziekschool ‘Pianoforte’ wordt in januari 2018 er 

een speciale cursus aangeboden voor de leerlingen van ‘De Maten’ 

genoemd ‘Muzikale Ontdekkingsreis’. 

Deze cursus start in de  derde week van januari. Hierin kunnen 

leerlingen van groep 5-8  op een laagdrempelige manier kennis 

maken met een instrument.   

Gezien het aantal aanmeldingen is gekozen voor de gitaar. De 

overige instrumenten hadden te weinig aanmeldingen 

De gitaar cursus start op vrijdag 19 januari  2018. De les is van 

om 15.30 tot 16.00 uur  op school en zal in totaal 5 keer zijn. 

Wanneer je nog mee wil doen dan kun je je nog aanmelden 

via info@muziekschoolpianoforte.nl  

 
Loes loket 
 

Donderdag 25 januari vind er weer een Oudersessie 

plaat speciaal voor ouders met tieners/pubers. 

Dit keer is het onderwerp Drinken, roken, blowen en 

gamen.  
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/drinken,-

roken,-blowen,-gamen....help-wat-nu.html 

Ouders van harte welkom! 

 

mailto:info@muziekschoolpianoforte.nl
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/drinken,-roken,-blowen,-gamen....help-wat-nu.html
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/drinken,-roken,-blowen,-gamen....help-wat-nu.html
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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  
16 en 23 januari Muziekles groepen 3/4 

18 januari en 23 januari Open huis (10.00-12.00 uur) 

24 januari  Start Nationale Voorleesdagen  

25 januari  Gedichtendag/ start Poëzieweek 

25 januari Gedichtenwedstrijd 

26 januari  Open podium groep Elmo  

29 januari  Start Spreekuur groep 1 

29 januari Start Adviesgesprekken groep 8 

 

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/

