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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. 

 

 
 

In je dromen! (Genesis 37:1-36 en Genesis 39:1-6) 

Jozef droomt over zichzelf en zijn broers: Hij ziet hoe ze allemaal voor hem buigen. Maar 

de werkelijkheid is een nachtmerrie. Jozef wordt in een put gegooid en als slaaf verkocht  

naar Egypte. Daar komt hij terecht in het huis van Potifar.  

 

Liederen:  

Groep 3 en 4: Liederen dankdag  

Groep 5,6,7 en 8: Liederen REFO500 dienst 

 

Welkom 
We hebben een nieuw maatje in groep Elmo, want Jari Brunsman is in de vakantie vier 

jaar geworden. Jari van harte gefeliciteerd en welkom bij ons op school!  

Ook verwelkomen we Samuel en Charlotte Koelewijn. Zij zijn in de herfstvakantie 

verhuisd vanuit Apeldoorn naar Den Ham en starten vandaag op ‘De Maten’. Welkom! 

Samuel komt in groep 5 en Charlotte in groep 3a. We wensen jullie alle drie een heel 

fijne tijd toe bij ons op school!  

 

Opbrengst zending  
Zoals u hebt kunnen lezen hebben we het 

zendingsdoel van de afgelopen periode 

gewijzigd. Het geld dat de leerlingen 

hebben meegenomen is bestemd voor de 

inwoners van Sint Maarten en omliggende 

eilanden. De ravage is groot na het 

rondtrekken van de alles verwoestende 

orkaan Irma en de inwoners kunnen onze 

financiële steun goed gebruiken. Naast de 

noodhulp die nu geboden wordt, is het geld 

ook bedoeld voor de wederopbouw.  

Samen hebben we € 266,35 gespaard. 

Allen hartelijk dank daarvoor!  
 

Nieuw zendingsdoel 
Tot de kerstvakantie zullen we alsnog sparen voor babyhuis Ruama in Mozambique, dat 

onder leiding staat van het thuisfront en Jannie Kruize. Hierover hebt u al eerder kunnen 

lezen in het Infomaatje. In babyhuis Ruama wonen voornamelijk baby’s en peuters die 

geen moeder meer hebben. Wanneer familieleden niet voor deze jonge kinderen kunnen 
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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). 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 hartelijk dank! 

 

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. 

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. 



 

 

 
 

 

 

         Jaargang 2017-2018 

         30 oktober 2017 nr.8 

Ouderpanel (herinnering) 
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.  

 

Nationaal Schoolontbijt 
Zonder ontbijt naar school gaan, dat vinden we 

geen goed idee. Een goed én gezond ontbijt is de 

basis om energiek aan de (school)dag te beginnen. 

Het geeft je energie om te leren, te werken, te 

sporten en te spelen. Daarnaast levert een ontbijt 

voedingsstoffen op waar je lijf om vraagt, zoals 

vezels, vitamines en mineralen. Toch mogen alle 

leerlingen van ‘De Maten’ op vrijdag 10 

november met een lege maag op school komen, 

want wij doen mee aan het Nationaal 

Schoolontbijt. Aan een rijk gedekte tafel, met een 

ontbijtpakket dat voldoet aan de nieuwste 

richtlijnen van het Voedingscentrum, gaan we 

gezellig samen ontbijten! Daarnaast zullen we 

m.b.v. leuk lesmateriaal praten over een goed én 

gezond ontbijt. Om de hoeveelheid afval te 

beperken vragen we of iedere leerling zelf een 

bord, beker, mes, vork en lepel meeneemt in 

een aparte plastic zak. Daarnaast is het belangrijk 

dat ouders/verzorgers zelf contact opnemen met 

de leerkracht bij eventuele dieetwensen. 

Wij maken er samen een gezellig en gezond ontbijtfeest van!  
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Boekenmarkt op ‘De Maten’  
Op vrijdagmiddag 20 oktober voor de herfstvakantie heeft de bovenbouw, als afsluiting 

van de Kinderboekenweek 2017, een gezellige boekenmarkt gehouden. Wat leuk dat zo 

veel leerlingen boeken meenamen om te ruilen of voor een klein prijsje te verkopen. Hoe 

meer leerlingen er mee doen des te meer keuze aan leesboeken, informatieboeken en 

stripboeken er is. Bijna iedereen ging met een 'nieuw' boek mee naar huis.  

Veel leesplezier allemaal! 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij gaan Samen VOOR lezen! 
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Muziekles op ‘De Maten’ 
 

 

Donderdag 19 oktober heeft 

juf Monika muziekles 

gegeven aan de kleuters van 

groep Tommie en Elmo.  

Ze heeft met ons gezongen 

over een eekhoorn, een 

egeltje en over de harde 

wind.  

Het was een superleuke 

muziekles. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Veiligheid (herinnering) 
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  
 
 

Fietscontrole 2017 
Bijna alle kinderen hebben een OK sticker ontvangen. U bent als ouder  

verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. Zou u de nodige  

maatregelen willen nemen wanneer de fiets nog niet is goedgekeurd?  B.v.d. 

Op woensdagmorgen 1 november om 8.15 vindt de herkeuring plaats  

op het schoolplein van ‘De Maten’.   

 

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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Open podium groep 8  
 

 

 

 

 

 
Wat was het 

open 

podium leuk 

hè, op en 

top 

genoten!  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Kriebelcommissie 
Iedere woensdag na een vakantie controleert de kriebelcommissie uw kind  

op hoofdluis. Woensdag 1 november worden alle leerlingen weer gecontroleerd 

(zie kalender).  
 

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. 

http://www.mediantjeugd.nl/
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Op school liggen een aantal folders van deze cursus (Op het tafeltje in de gang). Deze 

folders kan u vrij meenemen. 

 

Toneellessen Theaterschool ‘het Punt’ 
Vind je het leuk om een uur samen met anderen kinderen 

theateroefeningen te doen, iemand anders te spelen, te verkleden, 

dansen en zingen, je fantasie te gebruiken en leren improviseren? 

Dat kan!   

Vanaf donderdag 11 januari beginnen we met het eerste blok van 

10 lessen in het speellokaal van ‘De Maten’. Deze theaterlessen 

eindigen met een korte presentatie dus géén voorstelling. 

We starten de lessen bij minimaal 10 deelnemers. 

Opgeven en meedoen kan via onderstaand mailadres: Dimph.kooistra@gmail.com 

 

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  
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’ 

6 november MR vergadering 

7 november Ouderpanel 

10 november Nationaal Schoolontbijt 

10 november  Portfolio mee naar huis (groep 3-8) 

13 november Start gesprekkencyclus 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe.  

Met vriendelijke groet,  

Team ‘De Maten’     

mailto:Dimph.kooistra@gmail.com
mailto:infodematen@sco-t.nl
http://www.dematen.sco-t.nl/

