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Als ik de baas zou zijn…….. Hoe zou de wereld 

er dan uitzien? 

In  het voorjaar lezen we een lange serie 

verhalen over het koningschap van Israël. We 

horen over de profeet Samuel, over koning 

Saul en koning David.  

In de bijbel  laat een goede koning zien wat er 

gebeurt als God het voor het zeggen heeft. Dat 

het niet gemakkelijk is om zo’n goede koning 

te vinden, blijkt ook uit de verhalen. 

 
 

Ik luister  (1 Samuel 1 en 1 Samuel 2:1-26) 

God luistert naar mensen, zelfs als ze heel zachtjes bidden. Dat ontdekt Hanna die in de 

tempel haar verdriet voor de Heer neerlegt. Dat het voor mensen soms moeilijk is om te 

luisteren, blijkt uit het verhaal over de zonen van Eli. Hun vader is priester maar zij doen 

verkeerde dingen. 
 

Liederen:  

Groep 3 t/m 8: De Heer is waarlijk opgestaan (AWN deel 1 lied 27) 

 

Paasviering  
Afgelopen donderdag hebben we met elkaar het Paasfeest gevierd. Het thema van de 

viering was ‘Ga je mee?’ Samen gingen we met de reiziger op weg naar Pasen. Onderweg 

kwam de reiziger verschillende mensen tegen zoals het dochtertje van Jaïrus en 

Bartimeüs. De reiziger verzamelde allerlei dingen die hij in zijn koffer deed, zoals een 

beterschapskaart, een doek die Bartimeüs voor zijn ogen had, een kinderbijbel en een 

mandje voor de vijf broden en de twee vissen. Aan het eind van de reis werd de koffer 

uitgepakt en vroeg de reiziger zich af of dit nu het einde was. Maar er bleek nog iets in 

de koffer te zitten. Een symbool voor een nieuw begin. Ook het graf van Jezus was leeg 

en leek het alsof dit het einde was, maar het was juist een nieuw begin. Iedere groep 

heeft hyacintenbollen gekregen. Deze laten het nieuwe begin zien. 
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Daarna werden de leerlingen in groepjes verdeeld en gingen ze samen paaswerkjes 

knutselen. 

Tussen de middag konden de kinderen genieten van een heerlijke paaslunch. Voor ieder 

kind was er natuurlijk het traditionele paashaantje. De leerlingen van de groepen 

Tommie en Elmo hebben ’s middags eitjes gezocht in de ontdektuin.  

Het was een geslaagde dag. We willen de oudercommissie en moeders bedanken die ons 

hebben geholpen bij de paaslunch. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Doe je best ‘Veiligheid eerst’ 
Vandaag 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! 

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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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. 

 

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  
Vorige week woensdag deden alle groepen mee aan de Grote Rekendag. Tijdens 

de 'schoolbrede start' op het schoolplein werd er door een aantal leerlingen een toren 

van dozen gebouwd. Daar stond op: 'Basisschool De Maten doet mee aan de grote 

rekendag 2018'. Joost Veurink, oud leerling en speler van het eerste van V.V. Den 

Ham, verzorgde de aftrap van de grote rekendag.   
Het was een leuke en leerzame ochtend die helemaal in het teken stond van rekenen met 

het thema: 'De school als pakhuis'. 
Door de hele school waren de kinderen actief bezig et allerlei rekenopdrachten. Er 

werden grote dozen, kleine dozen, wc-rolletjes, tape, plattegronden, meetlinten, 

weegschalen, enz. gebruikt. De reacties van de meeste kinderen waren erg positief. 
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Schoolfotograaf   
Donderdag 5 april is het dan zover! De schoolfotograaf komt op school! Dit jaar worden 

de foto's gemaakt door ‘Sgoolfotografie’. Meer informatie zie ‘Kledingtips’. 

We gaan deze dag niet gymmen. De fotograaf maakt de foto's in de sporthal en we willen 

natuurlijk dat kapsel en kleding netjes blijft! 

 

Schoolvolleybaltoernooi HVC 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
             

1e geworden                2e geworden 

 

Groep 8 Team: Theotraptrekker 

We gingen voor het laatste jaar meedoen aan het volleybaltoernooi. 

We begonnen goed met een winst en toen hebben we die lijn doorgezet. 

Uiteindelijk de finale, en hebben we voor derde jaar gewonnen. Jurrie en Gijs 

 
Groep 6 Team: Vollygirls 

Wij vonden het leuk en gezellig om mee te doen. 

En we zijn een heel leuk team. En door goed samen te werken kwamen we in de halve 

finale en toen ook nog in de finale. En we zijn 2de geworden. En ons team bestaat uit: 

Lieve, Esra, Sanne, Meike, Iris, Nouk en de mascotte en wij heten de vollygirls. 
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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 woensdag kiwi, donderdag appel en op vrijdag sinaasappel. 

 

 

  
 
 

 
 
 

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

verwijzen we u naar Facebook/Klasbord. 

 

Agenda  
3 april  Doe je best ‘Veiligheid eerst’ 

5 april Examen verkeer schriftelijk groep 7 

5 april  Schoolfotograaf 

11 april  De leerlingen van de groepen 1-4 zijn vrij 

12 april Ouderpanel 

13 april Portfolio mee naar huis (groep 3-8) 

16 april Laatste week Schoolfruit 

17 april  Start entreetoets groep 7 

17, 18 en 19 april  Eindtoets groep 8 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe! 

Met vriendelijke groet,  

Team ‘De Maten’   
 


