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     We zijn dit schooljaar begonnen met de 

verhalen van Mozes en het volk Israël. In deze  

periode horen we hoe ze aankomen in het beloofde  

land. Maar in dat land lukt het niet altijd om een  

gelukkig en goed leven te leiden. Er komt een tijd  

waarin mensen maar doen waar ze zelf zin in hebben,  

in plaats van te luisteren naar God. Het is de tijd van  

de rechters. In die tijd wordt Simson geboren, de man  

met de lange haren en onwaarschijnlijke kracht. Kan  

hij een begin maken met de bevrijding van Israël?  

 

Wordt het daar beter van? (Rechters 14:5-20 en 15:1-5) 

Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw verslaan en is sterker dan de Filistijnen. 

Maar wordt het er beter van als je geweld gebruikt? 

 

Liederen: 

Groep 3 t/m 8: Simson (Simson, Simson held van Israël) 

 

Dalton – Werken met een portfolio  
Vrijdag 16 november hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 de 

portfoliomap mee naar huis gekregen.   

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 verzamelen werk in deze map waar ze trots op zijn en daarom 

graag willen bewaren. Daarnaast geeft het portfolio van de leerlingen van 

groep 3 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/verzorger ook een handtekening zet op het 

formulier. De portfoliomap gaat vervolgens maandag           

19 november weer mee naar school. 
 

Samenwerken 
Als team van ‘De Maten’ vinden we dat samenwerking en een gedeelde verantwoordelijk-

heid tussen ouders/verzorgers, leerkracht en kind onlosmakelijk zijn verbonden aan goed 

onderwijs.  
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Door als school initiatieven te nemen in effectieve communicatie 

met ouders/verzorgers en leerlingen kan de school een situatie 

creëren waarin de betrokkenheid  van ouders/verzorgers op school  

met betrekking tot de ontwikkeling van hun kind wordt versterkt. 

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen waarvan 

ouders/verzorgers betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind, de 

prestaties verbeteren.  
 

Spreekuur groep 2 t/m 7 
Deze maand wordt u uitgenodigd voor het facultatieve spreekuur. In dit gesprek staat de 

ontwikkeling van uw kind centraal. Dit betekent dat u niet verplicht bent om u aan te 

melden voor dit gesprek. Indien u graag gebruik maakt van dit spreekuur stellen wij het 

op prijs dat uw kind ook deelneemt aan dit gesprek. We vinden het van belang om met 

het kind te praten en niet over het kind. Hoor en wederhoor en het maken van afspraken 

gaat effectiever wanneer alle betrokkenen deelnemen aan het gesprek. U kunt zelf kiezen 

om gebruik te maken van het spreekuur maar u kunt ook door de leerkracht uitgenodigd 

worden! U ontvangt via de mail een uitnodiging! 
 

Twenteranddictee 
Op dinsdag 27 november organiseert de Bibliotheek 

Twenterand voor de zestiende keer het Junior 

Twenteranddictee. Het Junior Twenteranddictee 

wordt  gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis 

in Vriezenveen.  

Eline van Greuningen uit groep 7 en Elise Kremer uit groep 8 zijn de beste spellers van 

‘De Maten’. Zij gaan onze school vertegenwoordigen tijdens het Junior Dictee 

Twenterand. Samen met de leerlingen van de andere basisscholen gaan zij strijden om 

de titel van spellingskampioen 2018-2019. Wie mag zich na afloop de beste ‘speller’ van 

Twenterand noemen? Heel veel succes en plezier toegewenst, allebei!  

De twee beste dicteeschrijvers uit Twenterand gaan door naar de provinciale finale van 

het Junior Dictee Overijssel. Deze wedstrijd wordt begin april gehouden bij Vrijetijdspark 

De Beerze Bulten. 

 

MediaMasters 2018-2019 
 

Groep 7 en 8 doen mee 

aan de 'Week van de 

Mediawijsheid' door deel te 

nemen aan de online game 

'MediaMasters'. Door 

middel van deze game 

worden ze wat 

mediawijzer.  

Vrijdag 16 november was 

speeldag één en wat 

hebben ze het goed gedaan samen! Alle vragen goed weten te beantwoorden door de 

vragen kritisch te bekijken. Laat de andere vier speeldagen maar komen! 

De kinderen kunnen thuis ook games spelen op MediaMasters.nl. De inloggegevens 

hebben de kinderen vrijdag 16 november meegekregen naar huis. 

http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden#samenwerking
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Schoolfruit  
Maandag 12 november was de officiële start en happen uw kinderen samen 

met 200.000 andere kinderen het EU-Schoolfruit af.  

Nederland neemt in het schooljaar 2018-2019 voor het tiende jaar deel aan 

de Europese schoolfruitregeling. De regeling heeft als doel: 

 de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen stimuleren 

 kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren  

 de afzet van groente en fruit te bevorderen 

 

Van 12 november t/m 18 april krijgt uw kind op school drie stuks groente en 

fruit per leerling per week. Wij doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook 

zijn er lessen 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 bleekselderij, op woensdag ananas en op donderdag een peer. 

 

De schoolfruitdagen is op veel scholen een succes. Het is lekker, leerzaam en gezond. 

Kinderen ontdekken nieuwe smaken, leren meer over waar ons eten vandaan komt en 

krijgen vezels, vitamines en mineralen binnen. Natuurlijk blijft de ochtendpauze verder 

zoals uw kind gewend is. We genieten even rustig samen van een hapje en wat drinken.  

 
 
 
     
 

 

 

Wist u dat:  
Alle kinderen lusten groente en fruit! Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten 

groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende 

smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na 

tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen.  

Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als 

kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de 

praktijk blijkt: zien eten, doet eten. 

 

Thema kleuters 
Sinterklaas is weer veilig in Nederland aangekomen en natuurlijk werken en leren wij in 

onze kleutergroepen weer volop over Sinterklaas en zijn Pieten! Arie de Letterkanarie 

neemt de 's' van Sinterklaas mee, maar daar zijn nog veel meer woorden mee te 

bedenken. Na het oefenen met vouwen, is het nu de beurt een tekenen met vetkrijt of 

een kleurpotlood, om de vingers en polsen goed te trainen.  

In de huishoek kunnen de kinderen zich verkleden als heuse Sint en Pieten en vanuit de 

taalhoek worden de bestellingen met pepernoten doorgegeven aan de rekenhoek. Want 

http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31323537330D31343639340D3434333530320D313039320D300D30394543384344350D310D0D300D3132323235330D372E372E302E31383833330D30
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pepernoten moeten wel geteld worden natuurlijk. Ook de dagen tot 5 december worden 

druk afgeteld, hoeveel nachtjes slapen is het nog?  

 

 

 

 

 

 

 
Intocht Sinterklaas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was wel weer spannend dit jaar, maar gelukkig kwam Sinterklaas aan boord én stond 

het water in de Zaan toch hoog genoeg. Nu kon de pakjesboot van Sinterklaas afgelopen 

zaterdag alsnog aanmeren in Zaanstad.  

Maar hoe gaat het verder, met alle chocoladeletters die de Pieten hebben uitgepakt en 

voorgeproefd? Gelukkig probeert Piet Snot het nog goed te maken, maar kunnen de 

nieuwe Pieten in het Pietenhuis het werk wel goed doen?  

Op school zijn er al mysterieuze Pietenplaatjes gevonden, op het Sinterklaasjournaal zien 

we dat meer scholen deze plaatjes hebben gekregen. Hoe krijgen we de setjes compleet? 

Dat wordt ruilen! Of zouden wij er nog meer krijgen? We wachten vol verwachting af. 

 

Open podium groep Elmo  
Vrijdag 30 november 2018 bent u om 11.15 uur van harte welkom bij ons open podium. 

In dit open podium ontvangen wij Sinterklaas en zullen er allerlei optredens zijn  

voor de Sint en zijn Pieten. Komt u kijken? 

 

Kriebelcommissie 
Op woensdag 21 november worden de leerlingen van de groepen 4, 6 en 7 

door de kriebelcommissie gecontroleerd op hoofdluis.  
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Kinderpostzegels  
Ja! Groep 8 gaat naar Duinrell! 

Omdat ‘De Maten’ al 26 jaar meedoet met de 

Kinderpostzegelactie zijn we uitgeloot en mogen de 

leerlingen van de huidige groep 8 woensdag 10 april 

2019 naar Duinrell.  

 

Ze hebben er nu al zin in!  

 

Krentenbaard (Impetigo) 
Op school heerst Krentenbaard. Impetigo is een 

oppervlakkige, zeer besmettelijke infectie van de huid. 

Het wordt veroorzaakt door bacteriën. De infectie doet zich meestal voor in het gezicht 

rond de neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen. De aandoening 

begint met een blaasje dat met vocht is gevuld. Het blaasje barst open en er ontstaat 

een honinggele korst. De plekken breiden zich vrij snel uit.     

Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. 

Welke maatregelen kun je nemen om verspreiding te 

voorkomen? 

- Goede hygiëne: handen wassen met warm water en zeep; 

- Gemeenschappelijk gebruik van washandjes en handdoeken  

 vermijden; 

- Niet aan de plekken krabben voorkomt opnieuw besmetting. 
 

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  
19 november  Portfolio weer mee naar school 

20 november Groep 8 bezoek aan Noordik Vroomshoop ‘Doedag’ 

20 november Schoonmaak (lokalen groep 1-4) 

21 november Hoofluiscontrole groep 4, 6 en 7 

24 november  Intocht Sinterklaas Den Ham  

27 november Twenteranddictee 

30 november Open podium groep Elmo (1b/2b) 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe! Met vriendelijke groet, Team ‘De Maten’                        
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