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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. 

 

 
 

Ik ben veranderd (Genesis 32:23-33, Genesis 33: 1-11 en Genesis 35:6-18) 

Lang geleden is Jakob weggegaan van zijn familie. In de verhalen van deze week ziet hij 

zijn broer Esau terug. Voordat het zover is, worstelt hij bij de Jabbok en krijgt hij een 

nieuwe naam: Israël. Die naam laat zien dat Jakob veranderd is.  

 

Liederen:  

Groep 3,4 en 5: Is je deur nog op slot? (Opwekking Kids 4)  

Groep 6,7 en 8: Wie ben jij? (OK 10) 

 

Zendingsdoel tot de herfstvakantie 
Het zendingsgeld dat de kinderen meenemen tot de herfstvakantie is bestemd voor de 

mensen die getroffen zijn door een orkaan. Door zoveel natuurgeweld 

huis en haard kwijtraken is verschrikkelijk. Beelden die wij zien op tv raken ons en we 

willen graag een helpende hand uitsteken. U toch ook?  
Wij hopen op uw hulp in de vorm van een wekelijkse gift. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Reformatie  
31 oktober 2017 is een bijzondere datum. Het is op deze dag namelijk 500 jaar geleden 

dat de Reformatie is begonnen. Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther 95 

stellingen op de deur van de Slotkapel te Wittenberg. Deze gebeurtenis en de uitwerking 

hiervan, wordt veelal gezien als het begin van de Reformatie: een vernieuwingsproces 

dat de kerk en de wereld heeft veranderd. In 2017 staan we stil en kijken we vooruit. 

Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de 3 kerken in Den Ham hebben 

samen een programma opgesteld. 
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In samenwerking met de 3 basisscholen in Den Ham wordt op dinsdag 31 oktober 2017  

om 9.30 uur een gezamenlijke REFO500 dienst gehouden in de PKN kerk aan de 

Ommerweg. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn hierbij aanwezig.  

 

Dankdag 
Op woensdag 1 november vieren de leerlingen van groep 1 t/m 4 samen dankdag in de 

PKN kerk aan de Ommerweg. Het thema van deze dienst is ‘Vertrouwen’. De dienst 

begint om 9.30 uur en wordt geleid door ds. van Hornsveld. 

 

Nieuwe leerlingenraad ‘De Maten’  
Op onze school houden wij ons nadrukkelijk bezig met burgerschapsvorming. Wij vinden 

het belangrijk onze leerlingen te vormen tot betrokken burgers in deze multiculturele 

maatschappij. 

We gaan zorgvuldig om met participatie van leerlingen in de school. Het deelnemen van 

leerlingen aan besluitvormingsprocessen is 

geen vanzelfsprekendheid. Leerlingen hebben 

een stem, ze mogen hun mening geven. Maar 

niet elke vorm van mondigheid zal worden 

gestimuleerd en luisteren zal minstens zo veel 

aandacht krijgen.  

Leerlingen zijn bezig met opgroeien en het 

ontwikkelen van hun identiteit. Leerlingen 

mogen fouten maken en opnieuw beginnen. 

Door middel van een leerlingenraad proberen 

we de leerlingen een stem te geven in de 

ontwikkeling van onze school. 

 

 

Donderdag 12 oktober hebben de leerlingen 

van de bovenbouw een nieuwe leerlingenraad 

gekozen voor het schooljaar 2017-2018.  

‘s Middags was het leerlingenraad debat in de 

gemeenschapsruimte en daarna mochten de 

leerlingen van groep 6 t/m 8 stemmen.  

Het was even spannend, want de stemmen 

lagen érg dicht bij elkaar.  

 

De leerlingenraad van dit schooljaar:  

Mathijs en Milan V. (groep 8) 

Renate en Maryel (groep 7)  

Cas en Bram (groep 6). 

Goed gedaan allemaal! 
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Ouderpanel  
We willen ook dit cursusjaar weer starten met het 

ouderpanel. De bedoeling van een ouderpanel  is een open 

dialoog tussen de schoolleiding en een groep ouders over 

het onderwijs op school. Goede communicatie met ouders is 

één van de kenmerken van kwaliteitsbeleid waaraan wij 

willen voldoen. Natuurlijk is er de communicatie met  

individuele ouders over eigen kinderen, maar ook de 

communicatie met de ouders als groep vinden wij belangrijk. 

Op deze manier bieden we ouders de mogelijkheid om op een 

laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen 

met de school. Uit zo’n gesprek komen verbeterpunten naar 

voren die in het team worden 
besproken en als er draagvlak is, worden ze in de praktijk gebracht. Het is geen 

voorwaarde dat steeds dezelfde ouders deel uit maken van een ouderpanel. Bij 

wisselende samenstelling kunnen er meerdere ouders aan de beurt komen. Het is een 

extra overlegvorm naast de oudercommissie en medezeggenschapsraad. Het is beslist 

niet de bedoeling om deze organen overbodig te maken. We vragen een aantal ouders 

om zitting te nemen in het ouderpanel. De avond is gepland op dinsdag 7 november van 

19.30 uur tot 21.00 uur.  

Lijkt het u wat? U kunt zich opgeven bij Jenny Valk - van Esch.  

 

Kinderboekenweek 2017 Thema: ‘Gruwelijk eng’  

Woensdag 4 oktober is de  

Kinderboekenweek (KBW) gestart 

en het thema dit jaar is: 

‘Gruwelijk eng!’  

Een spannend thema, 

waarbij vooral spannende boeken 

horen. De hoofdrolspelers van de 

boeken beleven bijzondere en 

indrukwekkende avonturen, die 

vaak heel herkenbaar zijn voor 

de kinderen. Het aanbod is divers 

en natuurlijk wordt er gelet op 

onderwerpen die passen bij een 

bepaalde leeftijdsgroep.  

De komende weken zullen de leerkrachten uw kind(eren) verwennen met extra veel 

voorleestijd, leuke leeslessen en creatieve activiteiten die passen bij het thema. De 

kinderen uit groep 1/2 brengen een bezoek aan ‘The Readshop’, waar ze voorgelezen 

worden. De kinderen uit groep 5 gaan naar de bibliotheek en voor de groepen 5 t/m 8 

wordt er weer een boekenruilmarkt gehouden. Hierover krijgt u later meer 

informatie.  De leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen in de KBW meedoen aan de 

voorrondes voor de voorleeswedstrijd van ‘De Maten’ op 16 november a.s. 

Er wordt ook nog een gezamenlijke activiteit georganiseerd. De kinderen van groep 5 t/m 

8 gaan voorlezen aan de kinderen van groep 1 t/m 4. Dit wordt vast een gezellige, maar 

ook leerzame activiteit.  
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Wij hopen dat u thuis ook een aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Dit kunt u op 

verschillende manier doen. Denkt u bijvoorbeeld aan: 

 Extra veel voorlezen! Veel kinderen genieten hier erg van, ook wanneer ze iets 

ouder zijn. Misschien bent u ermee gestopt, omdat uw kind zelf al kan lezen. Pak 

het weer op, want samen genieten van een mooi boek is toch superfijn. 

 Bezoek de bibliotheek. Tijdens de KBW wordt een boekenspeurtocht 

georganiseerd voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Dit spel kunt u op een eigen 

gekozen dag en tijd spelen. Ook liggen de boeken tentoongesteld die dit jaar een 

gouden griffel of gouden penseel hebben gewonnen. 

 Geef een boek cadeau en krijg er gratis eentje bij. De KBW is een mooie 

gelegenheid om samen met uw kind een boek te kopen. Een leuk extraatje is dat 

u het kinderboekenweekgeschenk er gratis bij krijgt, bij aanschaf van minimaal  

€10,00 aan boeken. Dit jaar is dit het boek ‘Kattensoep’, geschreven door 

Janneke Schotveld. 

 Speel samen met u kind(eren) het digitale spel ‘Codewoord’ 
op www.bibliotheektwenterand.nl. Speel spelletjes, beantwoord vragen en kraak 

de code. Dit spel is alleen bedoeld voor kinderen uit groep 5 t/m 8. 
 

Boekenmarkt op ‘De Maten’ 
Op vrijdagmiddag voor de herfstvakantie is er in de hal van ‘De 

Maten’ voor groep 5 t/m 8 een boekenmarkt. Vorig jaar hielden 

wij een boekenmarkt op het schoolplein en dit was een groot 

succes. De leerlingen mogen vrijdag een kleedje meenemen en 

lees-/informatieboeken of strips die zij graag willen ruilen of voor 

een klein prijsje (max. € 3,00 per boek) willen verkopen. Mag uw 

kind hiervoor een klein bedrag aan euro’s meenemen? 

(max. € 7,50) 

Zo kan de herfstvakantie goed beginnen, want lezen is heerlijk om 

te doen en door veel te lezen leer je de wereld om je heen beter 

te begrijpen! Veel leesplezier in de vakantie toegewenst! 

 

Veiligheid 
Om de veiligheid rondom de school te garanderen is het wenselijk 

om de auto te parkeren in het parkeervak en niet in de doorgang. 

Dit voorkomt opstopping bij de ‘kiss en ride’ zone.  

Verder is het verstandig om de auto achteruit in te parkeren zodat je bij het verlaten van 

de parkeerplaats zicht hebt op de voetgangers op de parkeerplaats.  

Laten we er samen voor zorgen dat leerlingen en ouders zo veilig mogelijk 

van en naar school kunnen! B.v.d. 

 
 

 
Parkeren auto’s  

 
 
 

 
 

http://www.bibliotheektwenterand.nl/
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Fietscontrole (groep 5 t/m 8)  
We houden dit jaar de fietscontrole op woensdag 18 oktober voor 

de kinderen van groep 5 t/m groep 8.  

Dus deze dag allemaal de fietsen mee! 

We letten bij de controle op de volgende punten:  
-        Handvaten en stuur moeten vast zitten; 

-          Goed werkende bel; 

-          Goede verlichting; 

-          Goede rem; 

-          Rode achter reflector (deze mag in het achterlicht zitten); 

-          Reflectoren in de trappers; 

-          Zijreflectie in banden of anders d.m.v. losse reflectoren in de wielen; 

-          Goede banden. 

We hopen dat we dit jaar weer veel fietsen mogen goedkeuren. 

Fenanda Hofmeijer en Dennis van Greuningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open podium groep 8 
Op vrijdag 20 oktober is het niet alleen de dag dat Thijs van Dommelen jarig is, maar 

dan houdt groep 8 ook haar open podium. Het zelfgekozen thema is ‘YouTube’ en er zijn 

allerlei optredens verzonnen bij dit thema. Het open podium begint om 11:30 uur en 

vindt plaats in de gemeenschapsruimte van onze school. Ouders en andere 

belangstellenden zijn van harte welkom om te komen kijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://blogimages.bloggen.be/windekindderdegraad/2024843-da10920c1f1355bc99346e0b5f3634e0.jpg&imgrefurl=http://www.bloggen.be/windekindderdegraad/archief.php?startdatum%3D1325372400%26stopdatum%3D1356994800&h=295&w=413&tbnid=Nw7UIT4OTQORIM:&zoom=1&docid=GuQQivI2WaCg-M&ei=0uMfVKXfCsfbOfKngQg&tbm=isch&ved=0CG4QMyhDMEM&iact=rc&uact=3&dur=1138&page=3&start=52&ndsp=22
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Gratis cursus ‘Minder boos!/Alles Kidzzz’ 
Soms hebben kinderen op school of thuis wat moeite in het sociale gebeuren. Soms 

maakt u zich als ouders zorgen om de boze buien van uw kind. Om kinderen te leren 

assertief maar niet boos te reageren, gevoelens te onderscheiden, om te kunnen gaan 

met kritiek en meer positieve oplossingen voor een conflict te bedenken zonder boos te 

worden, heeft Mediant een individuele en groepscursus voor kinderen van 9 - 12 jaar 

ontwikkeld. Deze cursus heet Alles Kidzzz. 

Mocht u interesse hebben voor deze gratis cursus, dan kan u meer informatie vinden op 

de website van mediant; www.mediantjeugd.nl. Op deze website zijn ook mailadressen 

en/of telefoonnummers te vinden. 

Op school liggen een aantal folders van deze cursus (Op het tafeltje in de gang). Deze 

folders kan u vrij meenemen. 

 

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  
18 oktober Fietscontrole groep 5 – 8  

20 oktober Open podium groep 8 

23 t/m 27 oktober  Herfstvakantie 

30 oktober MR vergadering 

31 oktober  Reformatiedienst groep 5 t/m 8 

1 november  Dankdienst groep 1 t/m 4 

1 november  Hoofdluiscontrole  

6 november Doe je best  ‘Iedereen hoort erbij’ 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe en een …………………….  

Met vriendelijke groet, Team ‘De Maten’     
 

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

