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De verhalen van deze periode beginnen met Rebekka, 

die twee kinderen krijgt. Hun verhaal is het verhaal 

van twee volken die met elkaar botsen, maar 

uiteindelijk samen verder kunnen. De verhalen zitten 

vol met thema’s en vragen die ook voor kinderen van 

nu herkenbaar zijn. 

 

 
 

 

Woe ben jij? (Genesis 27:1-46) 

Als Isaac zijn oudste zoon de zegen wil geven, gaat Jakob in de plaats van zijn broer. Hij 

verkleedt zich en neemt het eten mee waar zijn vader om gevraagd heeft. Als Esau later 

terugkomt, is de zegen voor de oudste al vergeven.      

 

Liederen:  

Groep 3,4 en 5: Liedboek lied 1  God heeft het eerste woord 

Groep 6,7 en 8: Ik ben het begin en ik ben het eind 

 

Welkom 

Hiep, hiep, hoera! Mayra is 4 jaar. Mayra Tap is ons nieuwe maatje in 
groep Tommie. 
We wensen jou een heel fijne tijd toe bij ons op ‘De Maten’.  

  

 
 
 

 
Zendingsdoel tot de herfstvakantie (herinnering) 

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!  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Personeel 
Mijn naam is Manon Koning, ik ben 25 jaar en vanaf dit  

schooljaar werkzaam als onderwijsassistent op ‘De Maten’.  

Ik ben aanwezig op de dinsdagochtend en donderdagochtend.  

Op deze dagen zal ik uit alle groepen kinderen begeleiden die 

daar baat bij hebben.  

Dit zal een op een zijn of in kleine groepjes zodat er een stukje 

extra persoonlijke begeleiding is voor de leerlingen die dat 

nodig hebben.  

Ik heb er ontzettend veel zin in om aan de slag te gaan met  

alle leerlingen om ze zo tot een hoger niveau te kunnen helpen 

en het beste uit zichzelf te kunnen halen.  

 

 
 
De Bibliotheek op school (dBoS) herinnering 
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 
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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.  

 

Gesprekkencyclus 
De samenwerking tussen leerling, ouder en leerkracht is van groot belang om de 

ontwikkeling van uw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Samen zijn we 

verantwoordelijk voor deze ontwikkeling.  

Meerdere keren per jaar wordt u daarom uitgenodigd voor een gesprek op school.  

De eerste periode van de gesprekkencyclus start volgende week. U ontvangt binnenkort  

een uitnodiging van de leerkracht(en).  

 

Informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 
Op donderdag 21 september is er een informatieavond voor de 

ouders van de kleuters (groep 1 en 2). Tijdens deze avond krijgt 

u informatie over de manier van werken in de kleutergroepen en 

hoe wij de daltonaspecten toepassen in ons onderwijs. 

Inmiddels werken meerder instanties binnen ‘Kindcentrum 

Broekmaten’. Van twee partners (logopedie ‘Tweespraak’ en 

fysiotherapie ‘Kruidenwijk’) krijgt u deze avond een korte 

voorlichting over hun werk en de manier hoe wij als school 

samenwerken met deze partners.  

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur.  

We hopen u allen te begroeten! 

 

Afscheid nemen groep 1/2  
Zo aan het begin van het schooljaar moet iedereen weer even wennen aan de nieuwe 

groep, klas en misschien ook weer aan de juf. Deze eerste schoolweken werken we 

voornamelijk met de kinderen aan alle regels en routines. 
Eén van deze regels is het buiten afscheid nemen van papa, mama of andere verzorger. 
Deze afspraak hanteren we vanuit meerdere belangen. Wanneer alle ouders mee naar 

binnen lopen is het erg vol in de gang. Voor kinderen en leerkrachten is het dan moeilijk 

om goed overzicht te houden. 
 

In kader van onze Dalton kernwaarden stimuleren we hiermee ook de zelfstandigheid en 

het gevoel van autonomie; ‘Ik kan het zelf’. 
De school biedt een veilige en vertrouwde omgeving, waarbij de leerkracht de kinderen 

bij de deur ontvangt, zodat elk kind ook weet dat vanaf de buitendeur de leerkracht de 

verantwoordelijkheid overneemt van u als ouder/verzorger. Hierbij stippen we een 

andere kernwaarde van ons Daltononderwijs aan, verantwoordelijkheid. Onze 

verantwoordelijkheid start bij de aanvang van school. 
Door kinderen zelfstandig naar binnen te laten gaan leren zij zich verantwoordelijk te 

voelen voor hun jas en hun tas. Het zijn zo de kleine stapjes die een kleuter al prima aan 

kan en zo nodig door de leerkracht wordt begeleidt. 
We willen u vragen met ons samen te werken aan bovenstaande kernwaarden, door 

vanaf dinsdag 12 september buiten afscheid te nemen van uw kind. 
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Mama, papa, ben je bang? 
Een dag op school duurt echt niet lang. 
Voor je het weet ben ik terug.  
Echt waar, het gaat heel vlug. 
Bij mijn vriendjes groot en klein, 
want samen spelen is zo fijn. 
3, 2, 1…. 
Vanaf hier ga ik alleen! 
 

Inloop groepen 1, 2, 3 en 4 (herinnering) 
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! 

 
Kleurplaten  
De leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 (4) mogen een kleurplaat maken wanneer papa, 

mama, opa of oma jarig is. De kosten bedragen € 0,20. Zou u een week van te voren en 

briefje mee willen geven aan uw kind met het verzoek? B.v.d. (zie informatie schoolgids) 

 
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!  
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Schoolgids 
Deze 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.  

 

Uitnodiging: Fancy Fair ‘After Summerfestival’  
Op vrijdag 29 september a.s. is er op het schoolplein van De Maten een gezellig ‘After 

Summerfestival’, voor ouders, familie, kinderen en buren, van 16.30 tot 19.30 uur. De 

Oudercommissie van onze school heeft allerlei leuke activiteiten georganiseerd en alle 

leerlingen van ‘De Maten’ hebben mooie dingen gemaakt om te verkopen. Ook wordt er 

gezorgd voor gezellige muziek, wat lekkers te eten en te drinken. De Hammer 

middenstand sponsort het rad van fortuin, waarbij mooie prijzen zijn te winnen. 

De leerlingen gaan prachtige knutselwerkjes maken en elke groep maakt ook wat lekkers 

voor de verkoop. 

In een volgend Infomaatje kunt u lezen hoe en waar u een bonnenboekje  van  €2,50/ 

€5,00 kunt kopen. 

De leerlingen van ‘De Maten’ kunnen hun talenten laten zien op dit ‘After Summerfestival’ 

en zullen verschillende optredens verzorgen. Wij hopen natuurlijk op véél publiek en een 

groot applaus voor onze talentvolle leerlingen. 

Met dit ‘After Summerfestival’ willen wij graag geld inzamelen voor de inrichting van onze 

ontdektuin zodat de kinderen spelenderwijs leren en genieten van de natuur. En bijv.  

kunnen spelen met wateren en zand in de modderkeuken en over een blote voetenpad 

kunnen lopen. Ook willen we graag materialen aanschaffen om kleine dieren te bekijken, 

een moestuin in te richten en te onderhouden, bloemen te zaaien om vlinders,  insecten 

en vogels te lokken. Dan valt er voor de kinderen veel te ontdekken in de natuur, dicht 

bij onze school. Een plek om buiten te kunnen spelen en te leren!  

Vanaf maandag 18 september tot 29 september houden we ook een lege flessenactie 

voor de ontdektuin. De lege flessen kunnen aan het begin van de iedere dag worden 

ingezameld op school.  
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Schoolkoor ‘De Maten’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit schooljaar hebben we weer een schoolkoor op 'De Maten'. Het schoolkoor is voor 

alle jongens en meisjes uit groep 5 t/m 8 die het leuk vinden om te zingen en te 

bewegen daarbij. 

Elke donderdagmiddag van 14:00 tot 14:30 uur worden er weer leuke liedjes gezongen, 

onder begeleiding van juf Monique.  

De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 zullen ervoor zorgen dat de kinderen niets zullen 

missen van de lesstof. Het rooster is hierop aangepast. 

Het schoolkoor gaat van start op donderdag 21 september. Juf Monique komt nog langs 

in de groepen voor de opgave. 

We hopen op een leuk jaar met veel leuke optredens. Het eerste optreden staat al 

gepland nl. een optreden tijdens het Historisch Schouwspel. 

 

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 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 ‘After Summerfestival' 

2 oktober  Doe je best 

4 oktober Dierendag 

4 oktober Start Kinderboekenweek thema: ‘Gruwelijk eng’ 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe! 

Met vriendelijke groet,  

Team ‘De Maten’           

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

