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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. 

 
Weet wat je doet! (1 Samuel 5, 1 Samuel 6:1-18 en 8:1-22) 

De Filistijnen hebben de ark van het verbond meegenomen. Ze ontdekken dat het een 

bijzonder voorwerp is. Overal waar die ark wordt neergezet, gebeuren vreemde dingen. 

Een beeld valt om, mensen worden ziek…… Die ark moet gauw weer terug, bedenken ze. 

Als Samuel oud geworden is, vraagt het volk hem om een koning aan te wijzen. ‘Weet 

wat je doet’, zegt Samuel. ‘Een koning brengt je niet alleen geluk’.  

Maar het volk wil het toch.  
 

Liederen:  

Groep 3, 4 en 5: Laat de kind’ren tot mij komen   

Groep 6, 7 en 8: Sorry zeggen 

 

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! 

 
Entreetoets groep 7 
Vanaf morgen is het zover: de Entreetoets voor groep 7 begint. Niet 

iets om je druk over te maken, wel iets om serieus te nemen.  
De Entreetoets bestaat uit taken voor rekenen (getallen, meten en 

meetkunde, verbanden en verhoudingen), lezen (begrijpend lezen, 

opzoeken en samenvatten), taalverzorging (grammatica, 

interpunctie, spelling niet-werkwoorden en spelling werkwoorden). 

De leerlingen van groep 7 hebben de afgelopen weken al geoefend 

met Entreetoets-opgaven, zodat ze een beetje weten wat ze kunnen 

verwachten. Door het maken van de Entreetoets krijgen we een 

goed beeld waar een kind goed in is en bij welke onderdelen het kind 

nog extra ondersteuning nodig heeft. 

De Entreetoets bestaat uit 13 taken die in 3 weken worden 

afgenomen. 
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De ouderfolder, waarin meer uitleg over de Entreetoets staat, heeft u inmiddels 

ontvangen! Kinderen van groep 7: heel erg veel succes! 

 

Vakantierooster 2018-2019 
Herfstvakantie    22 oktober t/m 26 oktober 2018  
Kerstvakantie    24 december t/m 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie    18 februari t/m 22 februari 2019 

Pasen      19 april  t/m 22 april 2019  

Meivakantie     23 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart    30 mei en 31 mei 2019  

Pinksteren     10 juni 2019 

Zomervakantie    12 juli 12.00 uur t/m 23 augustus 2019  

 

Thema kleuters ‘Groeien’  
Ons nieuwe thema is gestart rondom ons 

bezoek aan ‘de Leemansmolen’ in 

Vriezenveen. Vrijdag 13 april hebben de 

groepen 1 en 2 een bezoek aan deze molen 

gebracht. Voorafgaand aan het bezoek 

hebben we gebruik gemaakt 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. 

 
 

 
Bedankje 

 
 

Schoolvoetbaltoernooi  
Afgelopen dinsdag (10 april) deden wij (meisjes) mee aan het schoolvoetbaltoernooi. We 

hebben meerdere wedstrijden gespeeld. Daarvan hebben we er 4 gewonnen en 1 gelijk 

gespeeld. Toen kregen we te horen dat we in de halve finale stonden, die wedstrijd 

hebben we gelijk gespeeld en toen moesten we penaltys schieten die hebben we 

verloren. Toen moesten we voor de 3de en 4de plek spelen, die hebben we ook gelijk 
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gespeeld en moesten weer penaltys schieten die hebben we wel gewonnen. Uiteindelijk 

zijn we 3de geworden! Het was een hele leuke, gezellige en sportieve avond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 11 april hadden wij (jongens) het schoolvoetbaltoernooi op ‘de Rohorst’. 

We vonden het gaaf want we hadden in onze poule alles gewonnen en 1 gelijk gespeeld. 

We moesten de halve finale tegen de Oranjeschool maar met penalty’s met daarna 

moesten we tegen de Nieuwoord de finale in. De finale hebben we verloren met 3-1. 

Maar we hebben een leuke en sportieve avond gehad. 

 

Rijksmuseum Amsterdam 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

De bovenbouw werkt met ‘Da Vinci/Samen op aarde’ in deze periode aan het thema 

'Nieuwe Tijd'. Deze tijd beslaat o.a. de Gouden Eeuw. 

Omdat we graag zien dat leerlingen niet alleen leren op school, maar ook daarbuiten, 

gaan we met de groepen 7 en 8 op maandag 23 april a.s. naar het Rijksmuseum in 

Amsterdam. Daar aangekomen zullen we een rondleiding door het museum krijgen, 

gericht op de Gouden Eeuw.  

We hopen op een leuke, maar vooral interessante en leerzame dag. 
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Koningsdag 20 april  
Op vrijdag 20 april a.s. vieren we samen ‘Koningsdag’ op 

school. De dag begint met de  ‘Koningsdans’ op het plein en 

daarna hebben we het ‘Koningsontbijt’. Wilt u uw kind een 

bord, beker en bestek meegeven. Na het ontbijt wordt het 

‘Koningspad’ gelopen en tijdens deze wandeling worden 

opdrachten/spelletjes uitgevoerd. De groepjes worden geleid   

door de leerlingen van groep 8. Om 12.00 uur zijn de groepen 

1 t/m 4 vrij. De fruittas is ’s morgens NIET nodig.  

De groepen 5 t/m 8 nemen WEL een lunchpakket mee. Het 

zou leuk zijn als de leerlingen zich met oranje attributen 

verkleden.  

Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 worden ’s middags verschillende sportclinics 

georganiseerd. De leerlingen moeten hiervoor sportkleding meenemen. Om 14.00 uur 

eindigt ‘Koningsdag’ en zijn de groepen 5 t/m 8 vrij.  

We hopen op een fijne, zonnige   ‘Koningsdag’.  

 

 
 
 

 
 

 
Koningsdag 27 april 
Op 27 april wordt er in Den Ham traditioneel de aubade gehouden op ‘De Brink’. De 

kinderen van groep 1 t/m 4 maken voor de vakantie een muts of button ter ere van de 

verjaardag van de koning. Na deze aubade gaan we met z’n allen richting het feestterrein 

waar we getrakteerd worden op koffie met een soes. Rondom het feestterrein wordt een 

zeepkistenrace gehouden voor de kinderen van de bovenbouw en de jonge kinderen 

kunnen genieten van theater en volop speelplezier. We hopen op een gezellige dag! 

Schoolfruit laatste week 
Wij hebben de afgelopen 20 weken meegedaan 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.   

Deze week is de laatste week dat de leerlingen fruit ontvangen 

vanuit het EU Schoolfruit project maat we willen graag doorgaan 

met deze goede gewoonte en we willen u als ouders vragen om uw 

kind op dinsdag, woensdag en donderdag één stuk 

fruit/groente mee te geven naar school.  

Groente en fruit: een duurzame keuze! 

Van groente en fruit kun je veel eten. Je krijgt dan veel gezonde 

voedingsstoffen binnen en deze producten zijn ook niet zo slecht 

voor het milieu. Want er is niet zoveel energie, grond en water 

voor nodig.  
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Op www.voedingscentrum.nl kunt u goede 

informatie vinden over lekkere drankjes en 

gezonde voeding.  

 
 

 

 

 

 

Deze week op dinsdag augurk, woensdag peer en op donderdag sinaasappel. 

 

 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
De ontdektuin 
Een ontdektuin is een speel- en leeromgeving waar de kinderen in 

aanraking komen met planten, zand, water en kleine insecten. Er is 

van alles te leren en te ontdekken. De oudercommissie van ‘De 

Maten’ heeft veel leuke ideeën uitgewerkt en heeft hulp nodig om dit 

te realiseren. Wij zijn op zoek naar een aantal handige ouders die 

willen helpen bij:  
 het maken van een modderkeuken van pallets 

 het ophangen van vogelhuisjes en insectenhotels 

 een oude werktafel voorzien van een planken werkblad zodat 

het een werkplek/oppottafel kan worden 

 tafel met krukjes van boomstammen een vaste plek in de 

grond kan geven 

 het aanleggen van het blote voetenpad 

 

Wilt u helpen? Of heeft u nog andere 

goede ideeën? 

Geef dan u naam en waar u bij wilt 

helpen door aan één van de OC-leden 

(Riet van Dijk, Fenanda Hofmeijer, Vera 

Laarman) of per mail:  j.nijland-

bernardus@sco-t.nl  

Op 16 mei 's avonds om 19.00 uur 

willen wij proberen om de bovenge-

noemde materialen voor de leerlingen 

klaar te maken.  

 

http://www.voedingscentrum.nl/
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Gezocht! 
Voor de ontdektuin zijn we op zoek naar een grote boomschijf (met een kleinere stam 

eronder als tafelpoot) om een tafeltje te maken voor in de ontdektuin van onze school. 

Ook willen wij hier graag 3 krukjes van boomstammen bij..... 

Wie weet waar wij dit zouden kunnen halen? Wie kan de ons hier mee helpen? 

De oudercommissie en/of juf Jeanet horen graag van u.  

 

GGD nieuws 
Tekenbeet 

De meeste mensen worden gebeten tussen  

maart en oktober.  

Van een tekenbeet kunt u ziek worden.  

Controleer uzelf en anderen op tekenbeten  

nadat u ‘in het groen bent’ geweest.  

Bent u gebeten door een teek,  

dan is het belangrijk dat u hem snel weghaalt. 
 

Eikenprocessierups 

Voorkom klachten en houd rekening met brandharen  

van eikenprocessierupsen. Laat  rupsen met rust 

en vermijd contact met nesten en spinsels. 

 

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

verwijzen we u naar Facebook/Klasbord. 

 

Agenda  
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’   

 

 

 

 

 

 

 
 

http://plazilla.com/page/4295107352/hoe-herken-je-een-tekenbeet
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eIs9Ds-UnB8XDM&tbnid=XwhiJ1KP9N-afM:&ved=0CAUQjRw&url=http://renskecramerteksten.wordpress.com/2012/02/28/eindelijk-betrouwbare-test-voor-ziekte-van-lyme/&ei=8p9BU4z4GMKV0AXKz4Bw&bvm=bv.64367178,d.Yms&psig=AFQjCNE-jnkOpMUfqWePDatMSg06jwth-A&ust=1396895961980592

