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In de veertigdagentijd gaan we op weg naar   

Pasen, het feest van het leven. Iedereen mag 

mee naar dat feest: jong en oud, rijk en arm, 

succesvol en minder succesvol. Jezus pakt 

mensen bij de hand. Het dochtertje van Jaïrus, 

vijfduizend hongerige mensen, bange 

leerlingen in een storm op het meer, kleine 

kinderen, zieke mensen……alles en iedereen 

mag aansluiten. 

Wie zich laat raken door deze verhalen, gaat 

mee in het spoor dat Jezus door de wereld 

trekt. 

 

Deze week is het thema ‘Een nieuw begin?’ (Marcus 14: 32-52 en Marcus 15: 22 - 16: 8) 

Met Pasen blijkt dat God Jezus niet in de steek heeft gelaten. Maria uit Magdala ontdekt 

dat de steen voor het graf is weggerold. Jezus is opgestaan! Maria krijgt te horen dat ze 

niet moet blijven staan, maar samen met de anderen op weg mag gaan naar Galilea. 

Daar zullen ze Jezus weer ontmoeten. Ga je mee op weg? 
 

Jezus wijst de weg naar Pasen, 
luister naar wat hij je zegt. 
Wie het hoort mag zich verbazen 
en meegaan op zijn weg. 
 

De wereld wordt donker, 

maar dan klinkt een stem 

dat Jezus weer leeft, 

God gaat verder met hem. 

 
Liederen:  

Groep 3 t/m 8: Liederen voor de Paasviering 

 

Paasviering 
Donderdag 29 maart a.s. vieren wij samen op school het Paasfeest. Het thema van deze 

viering is ‘Ga je mee?’ Een reiziger ontmoet allerlei mensen op weg naar Pasen. Hij laat 

zien hoe God steeds weer een nieuw begin maakt. Wie dat gelooft, kan zelf op weg gaan 

naar Pasen.  

 

         De viering is verdeeld in 

twee          groepen.  

Om 8.45 starten de 

groepen Tommie, 3/4a, 5 

en 7 en om 9.30 uur de 

groepen Elmo, 3/4b,  

                    6 en 8. 
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Na de Paasviering gaan de leerlingen samen knutselen. De 

groepssamenstelling is dan gelijk aan de viering. Dit betekent 

dat de leerlingen van de onderbouw en bovenbouw samen- 

werken aan de opdracht.  

Tussen de middag is er een paaslunch. Zou u uw kind een 

bord, mes, vork en beker willen meegeven?  

Graag voor de morgenpauze een beker met drinken. Voor fruit 

wordt dan weer gezorgd. We willen de oudercommissie alvast 

bedanken voor het organiseren van deze paaslunch. 

 
Welkom 
Wat fijn dat we weer twee nieuwe maatjes mogen verwelkomen in groep Tommie. 

Welkom Hannah Bosch en Saar Knol. We wensen jullie een fijne tijd bij ons op ‘De 

Maten’.  
 

Doe je best ‘Veiligheid eerst’ 
Dinsdag 3 april wordt de regel 'Veiligheid eerst' geïntroduceerd. 

Enkele regels in en om de school die wij hanteren om de veiligheid te bewaken 

zijn: we lopen in de school, we gaan voorzichtig om met gereedschappen en 

materialen, schoonmaakmiddelen worden achter een (af)gesloten deur 

bewaard. Vanaf groep 1 worden alle regels van ‘Doe je best’ aangeboden en 

herhaald in de klas in diverse situaties. 

Op deze manier willen wij een veilig klimaat scheppen voor alle leerlingen. 

 
‘Doe je best’ lied 2017-2018 

Op school zijn er 8 regels, 

ze zeggen ‘Doe je best’. 

Dan maken we het leuk hier,  

jijzelf en ook de rest.  

Ja, eerlijk zijn is regel 1, 

draai er maar niet omheen. 

De tweede maakt ons heel erg blij, 

want iedereen hoort erbij.  

 

Refrein: 

We doen het samen, we gaan samen aan het werk. 

We doen het samen, want samen zijn we sterk! 

We doen het samen, dan gaat het lekker snel, 

want wat je niet alleen kunt, kun je samen wel! 

 

Denk aan de dingen die je zegt,  

vloeken dat is slecht. 

Handen thuis is regel 4,  

gezellig is het hier. 

Veiligheid gaat altijd voor, 

laat dat goed merken hoor! 

Zuinig, netjes moet je zijn,  

in de klas of op het plein. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.onderscheidend.eu/&ei=pmSqVLjxK4bsaL-UgcAI&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNFplA2FW8YhnRTr2ofe7AEmi6tO2g&ust=1420539268556123
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Refrein: We doen het samen, we gaan samen  
 

Zomaar weggaan is niet cool,  

het wordt een beestenboel. 

Wees een flinke meid of vent, 

laat weten waar je bent.  

Ze zijn voor jou en voor de rest,  

doe altijd goed je best! 

Dit zijn ze dan van doe je best, 

zo wordt er niet gepest. 

 

Grote Rekendag (herinnering) 
Op woensdag 28 maart doen alle groepen mee aan de Grote Rekendag! Het is een 

ochtend die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, 

maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je 

werkboek! Het thema is ‘De school als pakhuis’. 

De kinderen gaan systematisch nadenken tijdens activiteiten zoals: inventariseren, 

stapelen, verplaatsen en coderen. De kinderen werken daarbij in verschillende 

leerstofdomeinen. Zo leren ze met 

coderingen om plaatsaanduiding te voorzien 

van een specifieke code. Wanneer leerlingen 

nagaan hoeveel dozen of containers in een 

bepaalde ruimte passen, passen ze 

meetvaardigheden toe. Dat doen ze ook als 

ze handig tellen hoeveel dozen of doosjes op 

een bepaalde plek staan of zouden kunnen 

passen. Het doel is kinderen onderzoekend te 

laten rekenen. Want zelf ontdekken levert 

inzicht op.  

En niet onbelangrijk: het maakt rekenen 

leuk! 

 

We beginnen om 8.30 uur met een ‘schoolbrede start’. Bij mooi weer doen we dit op het 

schoolplein, als u het leuk vindt dan mag u gerust even de start bekijken.  

 

Afsluiting Project 
DaVinci/Samen op aarde  
Donderdag 22 maart j.l. was de 

afsluiting van het project van ‘Water’. 

Wat hebben de leerlingen hard gewerkt 

aan dit project. Het resultaat was er dan 

ook naar. Er kon gekeken worden naar 

werkjes, Vikingschepen, geschreven werkstukken, PowerPoint, filmpjes en de 

middeleeuwse maaltijd.  

In de tussentijd kon er een puzzel gemaakt worden. De juffen waren verkleed en stelden 

beroepen voor die met het thema ‘Water’ te maken hadden.  

De puzzel was niet gemakkelijk! De twee winnaars van de puzzel zijn Jade Voort uit 

groep 3b/4b en Lynn Stoel uit groep 5. Allebei van harte gefeliciteerd met jullie prijs. 

We kunnen terugkijken op een geslaagd project. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6o53jqu7ZAhUGBSwKHdtGCq4QjRwIBg&url=https://www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs/nieuws/38278-kinderen-meten-bewegen-en-construeren-op-grote-rekendag-2017.html&psig=AOvVaw11OMZtbhiv6Jb5YIHkSm4-&ust=1521203487092002
http://nl.dreamstime.com/stock-foto-s-bos-van-kleurrijke-paaseieren-met-geschilderde-vlekken-image19181833
http://nl.dreamstime.com/stock-foto-s-bos-van-kleurrijke-paaseieren-met-geschilderde-vlekken-image19181833
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Verslag Medezeggenschapsraad 
Woensdagavond 14 maart 2018 is er weer een MR vergadering geweest, hierin zijn o.a. 

besproken  de indeling van de groepen voor het leerjaar 2018/2019, het vakantierooster 

en de schoolgids. 

Iedere vergadering pakken wij als MR een onderdeel uit het jaarplan, dit keer hebben we 

gesproken over het begaafdheid  protocol 2017/2018. Hoe gaan we hier op school mee 

om en wat kunnen we deze kinderen bieden.  

Ook de methode Schrijven & Engels hebben we besproken. Het is fijn om als ouder 

vertegenwoordiger van de MR  te zien hoe zorgvuldig door de school wordt omgegaan 

met de methodes en veranderingen. 

Heeft U als ouder vragen of opmerkingen, komt gerust naar ons toe of stuur een mail. 

 

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 paprika, op woensdag kiwi en op donderdag appel. 
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Schoolfotograaf  (herinnnering) 
De schoolfotograaf komt op donderdag 5 april. Dit jaar worden de foto’s weer gemaakt 

door ‘Sgoolfotografie’. 

Er komen die dag 2 fotografen en de foto's worden genomen in sporthal ‘de 

Beukenhage’. ‘Sgoolfotografie’ maakt mooie, frisse, eigentijdse foto's en nemen wat 

meer tijd om de kinderen op de foto te zetten , dan dat wij gewend zijn. 

Wij (leden van de oudercommissie) zijn enthousiast over de presentatie van 

‘Sgoolfotografie’. 

Voor ouders met buitenschoolse broertjes/zusjes is er evt. de mogelijkheid om de 

kinderen samen op de foto te laten zetten.  

Er wordt gewerkt met inschrijflijsten. Er kan een tijd gekozen 

worden op de lijst: 

-tussen    8.00 uur en   8.30 uur  

-tussen  14.30 uur tot 15.00 uur.  

In totaal kunnen er 30 gezinnen inschrijven. Wij gaan er vanuit 

dat dit voldoende is. De lijsten komen vanaf dinsdag 20 maart in 

de hal te hangen (hoofdingang) en er kan ingeschreven worden 

tot en met woensdag 28 maart 2018. 

Tevens ontvangt u in dit ‘Infomaatje’ info met kledingtips en een 

voorbeeld van de achtergrond die wordt gebruikt. Zo kunnen 

ouders, die dit fijn vinden, de kleding afstemmen. 

 

Schoolvolleybal 
Op woensdagmiddag 28 maart 2018 wordt van 13.00 uur – 17.00 uur 

het schoolvolleybaltoernooi georganiseerd door HVC (Hammer Volleybal 

Club) in ‘de Beukenhage’.De teams zijn al gevormd en de trainingen zijn 

in volle gang. Succes allemaal! 

 

Foto’s 
In dit ‘Infomaatje’ staan van enkele activiteiten een paar foto’s, v 

voor meer foto’s verwijzen we u naar Facebook/Klasbord. 

 

Agenda  
28 maart Grote Rekendag 

28 maart HVC volleybaltoernooi 

29 maart  Examen EHBO groep 8 

29 maart Paasviering 

30 maart Goede Vrijdag 

1 en 2 april  Pasen 

3 april  Doe je best ‘Veiligheid eerst’ 

5 april Examen verkeer schriftelijk groep 7 

5 april  Schoolfotograaf 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe en ……Fijne Paasdagen! 

 

Het volgende Infomaatje verschijnt op dinsdag 3 april 2018! 

Met vriendelijke groet, Team ‘De Maten’   

http://nl.dreamstime.com/stock-foto-s-bos-van-kleurrijke-paaseieren-met-geschilderde-vlekken-image19181833
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