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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. 

 

 
 

Leg uit! (Genesis 39:7-23, Genesis 40: 1-23 en Genesis 41:1-8) 

Jozef heeft iets uit te leggen, als de vrouw van Potifar hem beschuldigt van erge dingen. 

In de gevangenis legt hij de dromen van de schenker en de bakker uit. Later blijkt dat er 

niemand is die de dromen van de farao kan uitleggen. Zou de schenker nog aan Jozef 

terugdenken?  

 

Liederen:  

Groep 3 t/m 8: Ben je groot of ben je klein - Opwekking Kids nr.18 

 

Nieuw zendingsdoel 
Tot de kerstvakantie sparen we 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 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! 
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Reformatiedienst REFO500  
Dinsdag 31 oktober 2017 was het precies 500 

jaar geleden dat Maarten Luther 95 stellingen 

op de kerkdeur in Wittenberg spijkerde. Het 

betekende het begin van de reformatie. Om 

dit te herdenken was er die ochtend een 

viering in de kerk aan de Ommerweg. 

Bijzonder was dat de leerlingen van groep 5 

t/m 8 van alle 3 de basisscholen van Den 

Ham aanwezig waren. Finn en Mike lazen een 

gedicht voor en Marit bracht als non een 

aantal stellingen die we met de klas bedacht 

hadden. Het was een fijne dienst! 

Als cadeautje kreeg elk gezin een boekje met 

95 ‘stellingen van nu’ (speldenprikken) om 

over na te denken. Leuk om samen eens te 

bekijken en te bespreken. 

 

 
Doe je best ‘Iedereen hoort erbij’ 
Deze maand ligt het accent op regel twee van ‘Doe je best’ – Iedereen hoort erbij.  

In het ‘Doe je best’ lied staat: 

‘De tweede maakt ons heel erg blij, want iedereen hoort erbij’. 

 

Je mag er zijn  
Je mag er zijn 

Wie, ik?  
Ja, jij. Je hoort er helemaal bij 

Wie, ik? 

Ja, jij. Had je zeker niet gedacht 

Wie, ik? 

Ja, jij. Je hoort er helemaal bij 

Wie, ik? 

Ja, jij 

Ook al ben je wat verlegen, ook al lijk je een beetje stug 

Ook al heb je vieze handen of een navel op je rug 

Refrein  
Ook al flap je met je oren of ben je enigst kind 

Of ben je in 't kippenhok geboren of heb je altijd tegenwind 

Refrein 

Ook al kan je niks onthouden, is je geheugen net een zeef 

Ook al heb je rooie haren en staan al je tanden scheef 

Refrein 

Ook al heb je slechte ogen en een hele dikke bril 

Ook al heb je een hond die maar niet luisteren wil 
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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. 

 

 

De leerlingenraad van het schooljaar  

2017-2018:  

Mathijs en Milan V. (groep 8) 

Renate en Maryel (groep 7)  

Cas en Bram (groep 6). 

Goed gedaan allemaal! 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Hoi ik ben Renate uit groep 7 en ik ben gekozen om dit jaar in de leerlingenraad te 

zitten, ik hoop dat het een leuk en gezellig jaar word. 

Hoi, ik ben Maryel uit groep 7en ben gekozen om in de leerlingenraad te komen. Ik hoop 

dat het een leuk jaar word. 

 
Hoi ik ben Milan uit groep 8 en ik ben dit jaar uitgekozen om in de leerlingenraad te 

komen. Ik hoop dat het een heel leuk en gezellig word! 

Hallo ik ben Mathijs uit groep 8 en ik ben uitgekozen om in de leerlingenraad te zitten en 

ik hoop dat het een gezellig jaar word.  
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Hallo ik ben Cas uit groep 6 en ik ben gekozen om in de leerlingenraad te zitten. Ik hoop 

dat het een leuk gezellig jaar word! 

Hallo ik ben Bram uit groep 6 en ben gekozen voor de leerlingenraad. Ik hoop dat het 

een gezellig jaar word. 

 

Schoolfruit 
Vanaf woensdag 15 november doet onze school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma 

dat de nadruk legt op het dagelijks eten van voldoende groenten en fruit. De kern van 

het EU-Schoolfruit en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in 

de klas. 

Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen twintig weken lang (t/m 20 

april) een portie groente en/of fruit via school, die ze dan met elkaar vlak voor de 

ochtendpauze in de klas opeten. Als fruit kan dat een appel, peer, banaan, mandarijn, 

kiwi, een schaaltje aardbeien of druiven zijn. Bij groente kunt u denken aan een handvol 

cherrytomaatjes, een stuk komkommer, maar een wortel of een paprika kan natuurlijk 

ook. Variatie is niet alleen leuk en lekker, maar is ook goed voor de smaakontwikkeling 

van uw kind. U hoeft op deze dagen dus geen eten voor in de ochtendpauze mee te 

geven, alleen een beker drinken. 

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond leren eten, zodat zij – nu en 

later als ze groot zijn – een gezond leven leiden. Het gezamenlijk in de klas fruit en 

groente eten is een effectieve en voor de kinderen vooral een gezellige en leuke manier 

om ze daarbij te helpen. U kunt hier ook bij helpen door op de maandag en dinsdag ook 

fruit en/of groente mee te geven voor in de ochtendpauze in plaats van koekjes of iets 

dergelijks. Wilt u er ook voor zorgen dat wat in de lunchtrommels gaat ook gezond is?  

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.euschoolfruit.nl. 

 
 

 
 

 
 

 
 

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!  

http://www.euschoolfruit.nl/
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31323537330D31343639340D3434333530320D313039320D300D30394543384344350D310D0D300D3132323235330D372E372E302E31383833330D30
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31323537330D31343639340D3434333530320D313039320D300D30394543384344350D310D0D300D3132323235330D372E372E302E31383833330D31
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Flip de beer en ‘de koffer van mij’ 
 

Plezier in lezen – doet lezen! 

Leerlingen gaan meer lezen 

Leerlingen worden beter in lezen 

Leerlingen worden beter in taal 

En ze kunnen beter leren en participeren in de maatschappij 

Lezen is niet alleen belangrijk maar ook leuk. 

 

Gezien de ontwikkelingen binnen het vak lezen, wordt het ook steeds duidelijker dat 

leesmotivatie aanzet tot lezen en dat het voorlezen op jonge leeftijd al van groot belang 

is voor de woordenschat en daarom………….. 

gaan wij Samen VOOR lezen! 

 

In groep 1 mag Flip de beer vier nachten bij een leerling 

logeren. Tijdens de logeerdagen zorgt uw kind voor Flip en mag 

Flip dagelijks mee naar school. 
In de logeertas van Flip zit ook een voorleesboek. We 

verwachten dat u als ouder thuis het boek meerdere keren 

voorleest aan uw kind, zodat uw kind aan het eind van de 

logeerdagen het boek voor kan lezen aan de groep. De 

leerkracht zorgt ervoor dat iedere leerling een ander 

voorleesboek mee naar huis krijgt. Alle leerlingen van de groep 

lezen hun ‘eigen’ prentenboek dus voor aan hun klasgenootjes.  

Daarnaast zit in de tas ook een map met invulbladen. Zou u een 

blad samen met uw kind in willen vullen? Er mag ook een foto/tekening over het plaatje 

geplakt worden. 

In groep 2 krijgen de leerlingen de ‘koffer van mij’ mee 

naar huis. Uw kind mag spullen van thuis in de koffer 

doen die vertellen wie het kind is. Wanneer de koffer 

gevuld is, neemt uw kind de koffer weer mee naar school. 

In de kring vertelt uw kind wat hij/zij heeft meegenomen 

en waarom. In de koffer zit ook een voorleesboek van 

school. We verwachten dat ouders thuis het boek meerdere 

keren voorlezen aan hun kind, zodat het kind aan het eind 

van de logeerdagen het boek voor kan lezen aan de groep. 

De leerkracht zorgt ervoor dat er elke week een ander boek 

in ‘de koffer van mij’ wordt gedaan.  
 

De oudercommissie zoekt leden! 
Heb jij zin in en tijd voor het ondersteunen van de leerkrachten bij activiteiten op school? 

Dan zoeken wij jou! We houden ons bezig met de luizencontroles, verkeer, schoolreisjes, 

schoolfotograaf, Sint/Kerst/Pasen en nog veel meer leuke activiteiten zoals onlangs de 

organisatie van het After Summer Festival. 

We vergaderen gemiddeld 4x per jaar en vragen van jou dat je minimaal 4 jaar lid blijft. 

Bij interesse, mail naar: amandavandommelen@hotmail.com 



 

 

 
 

 

 

         Jaargang 2017-2018 

         6 november 2017 nr.9 

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 

 

Loes loket 
Over ruim een week, dinsdag 14 november, wordt er 

een mooie oudersessie georganiseerd, speciaal voor 

ouders van tieners. 

https://www.loes.nl/agenda/ontmoetingsgroepen/ouder-
sessies.html 
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/sociale-media-
en-online-veiligheid.html 
  

De avond wordt inhoudelijk verzorg door Janneke Riphagen van Halt. 

 
 

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  
6 november Doe je best  ‘Iedereen hoort erbij’ 

6 november MR vergadering 

10 november Nationaal Schoolontbijt 

10 november  Portfolio mee naar huis (groep 3,4,6,7 en 8) 

13 november Start gesprekkencyclus 

15 november Start schoolfruit 

15 november De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn vrij 

16 november Voorleeswedstrijd 

18 november  Intocht Sinterklaas 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe.  

Met vriendelijke groet,  

Team ‘De Maten’     

mailto:Dimph.kooistra@gmail.com
https://www.loes.nl/agenda/ontmoetingsgroepen/ouder-sessies.html
https://www.loes.nl/agenda/ontmoetingsgroepen/ouder-sessies.html
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/sociale-media-en-online-veiligheid.html
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/sociale-media-en-online-veiligheid.html
mailto:infodematen@sco-t.nl
http://www.dematen.sco-t.nl/

