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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. 

 
 

Is God hier? (1 Samuel 3:1-18 en 1 Samuel 4:1-22) 

In de nacht hoort de kleine Samuel een stem. Het is niet de stem van Eli; God roept 

hem. Zo weet Samuel dat God bij hem is. De zonen van Eli denken dat God bij het leger 

is als de ark daarnaartoe wordt gebracht. Dan zijn ze vast onoverwinnelijk! Maar het 

loopt anders. Israël verliest de oorlog van de Filistijnen en de ark wordt geroofd.  
 

Liederen:  

Groep 3, 4 en 5: Jezus die langs het water liep (Liedboek lied 47)  

Groep 6, 7 en 8: Zeven was voldoende (Liedboek lied 57b) 

 

Portfolio  
Vrijdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 de portfoliomap mee naar 

huis.   

Een portfolio is een persoonlijke map dat bestaat uit een door de leerling 

bewust gekozen selectie van werk. De leerkracht coacht dit proces. 
De leerlingen van groep 1 t/m 3 verzamelen werk in deze map waar ze trots 

op zijn en daarom graag willen bewaren. Daarnaast geeft het portfolio van 

de leerlingen van groep 4 t/m 8 de leerling inzicht in zijn/haar vorderingen. 
Het doel van het portfolio is o.a. om de leerlingen meer eigenaar te laten worden over 

het leren en zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor het leren. Het vergroot het 

zelfvertrouwen en de motivatie van de leerlingen. De leerlingen laten werk zien waar ze 

trots op zijn. De zelfstandigheid van de leerlingen wordt gestimuleerd. De leerlingen 

krijgen inzicht in hun eigen ontwikkeling/leerproces. Ze leren reflecteren op het gekozen 

werk. Ze leren zelf doelen stellen, te laten zien welke doelen zijn behaald en hoe ze de 

doelen hebben behaald.  
Het is mooi om in gesprek te gaan met uw kind over het bewaarde werk. Uw kind kan 

waarschijnlijk goed vertellen waarom hij of zij dit heeft bewaard. Het is de bedoeling dat 

u als ouder ook een opmerking schrijft op het formulier en een handtekening zet. De 

portfoliomap gaat vervolgens a.s. maandag (16 april) weer mee naar school. 
 

Schoolfonds ‘De Maten’ 
U heeft een poosje geleden toestemming gegeven voor een éénmalige machtiging t.n.v. 

het Schoolfonds ‘De Maten’. Inmiddels is vorige week het toegezegde bedrag van uw 

rekening afgeschreven. 
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Eindtoets groep 8 
Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april mag groep 8 laten zien wat ze in de 

afgelopen 8 jaar geleerd hebben op school. Dan maken zij namelijk de Cito Eindtoets. 

Op deze 3 dagen wordt er elke ochtend gewerkt aan 3 taken. De taken bestaan uit 

rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en studievaardigheden. 

De uitslag van deze toets zou het advies voor het voorgezet onderwijs, dat reeds 

gegeven is, moeten bevestigen. 

Jongens en meiden van groep 8: heel erg veel succes! Haal eruit wat erin zit! 

 

Verkeersexamen groep 7 
Op donderdag 5 april heeft groep 7 het 

schriftelijk verkeersexamen gemaakt. 

Alle leerlingen zijn geslaagd.  Knap 

gedaan allemaal! Woensdag 18 april 

vindt het praktisch verkeersexamen 

plaats. Dan zullen de kinderen laten zien 

of ze veilig deel kunnen nemen aan het 

verkeer.  

 
 

 
 

Thema kleuters ‘Groeien’ 
Ons nieuwe thema start rondom ons bezoek 

aan ‘de Leemansmolen’ in Vriezenveen. 
Vrijdag 13 april brengen wij een bezoek aan 

deze molen. Voorafgaand aan het bezoek 

mogen wij gebruik maken van een leskist. In 

deze kist zitten een prentenboek ‘de 

Molenmuis’, materialen en lesideeën. 
Het boek zal meerdere keren worden 

voorgelezen. Uw kind kan aan het eind van 

volgende week vast aan u het verhaal 

vertellen.  
Daarom maken alle leerlingen deze week een 

molen, verder oefenen de leerlingen in het 

bouwen met kleine blokjes en kan er een 

groeipuzzel worden gemaakt. 
Een groeipuzzel laat de stadia van groei zien van bijvoorbeeld een kip, kikker of vlinder. 
Mede doormiddel van deze puzzel en spelenderwijs ontdekken van de klok. Gaan we 

oefenen met de hele uren en het begrip tijd. 
  
Later deze periode maken we natuurlijk een verrassing voor alle moeders. En ook vieren 

we binnenkort de verjaardag van onze koning, waarvoor we jaarlijks een versiersel 

maken. Op school vieren we Koningsdag op 20 april. 
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Bedankje 
Aan de kinderen en ouders van de Christelijke 

Daltonschool ‘De Maten’ 

 

Graag willen wij iedereen bedanken die in de 

afgelopen periode een bijdrage heeft geleverd voor 

het donatie bedrag voor onze werkgroep. Een fors 

bedrag van € 229,35. 

Wij zullen voor dit bedrag een zinvolle besteding 

zoeken voor onze deelnemende honden.  Natuurlijk 

iets dat gebruikt kan worden tijdens zoekacties naar 

vermiste personen.  

Als tegenprestatie komen wij binnenkort een keer op 

school om een presentatie en een leuke kleine 

demonstratie te geven. 

Nogmaals hartelijk dank namens de speurneuzen van 

de Reddingshonden Werkgroep Overijssel. 

 

Het bestuur 

 
 

 
Schoolvoetbaltoernooi 
Dinsdag 10 april (meiden) en woensdag 11 april (jongens) zal er op de 

voetbalvelden van ‘de Rohorst’ in Den Ham weer gestreden worden om 

de winst van het ‘Scholenvoetbaltoernooi’. De jongens van groep 7/8 

zullen meedoen met 2 teams. De meiden spelen mee met 1 team. 

Komen jullie de jongens en meiden ook aanmoedigen? Het toernooi 

begint beide avonden om 18.00 uur. We hopen op uw support!   

 

Koningsdag 2018 
Op vrijdag 20 april a.s. vieren we samen ‘Koningsdag’ op 

school. De dag begint met het ‘Koningsdans’ en daarna 

hebben we het ‘Koningsontbijt’. Na het ontbijt wordt er een 

‘Koningspad’ voor de leerlingen georganiseerd en tijdens deze 

wandeling worden er opdrachten/spelletjes uitgevoerd.  

’s Middags nemen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 deel 

aan verschillende sportclinics. We hopen op een fijne dag! 

Wilt u uw kind een bord, beker en bestek meegeven voor het 

ontbijt. Een fruittas is niet nodig!  

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 moeten WEL een 

lunchpakket meenemen. 

 
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.  
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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 komkommer, woensdag ananas en op donderdag appel. 

 

 

  
 

 
 
 

 
Bedankje tuinonderhoud 
Afgelopen woensdagavond is er door een groep ouders de tuin weer 

onkruidvrij gemaakt. Het weer zat niet helemaal mee maar er is weer hard 

gewerkt. Super fijn dat ouders zich willen inzetten voor een mooi 

onderhouden schoolplein/schooltuin voor de kinderen. Het is goed om te zien 

dat vele handen ook werkelijk licht werk maken. OUDERS BEDANKT! 

 

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

foto’s verwijzen we u naar Facebook/Klasbord. 

 

Agenda  
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 

20 april Koningsspelen/Sportdag 

27 april  Koningsdag 

27 april t/m 11 mei  Meivakantie 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe! 

Met vriendelijke groet, Team ‘De Maten’   

 

 
 


