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Doe de lichten aan! 
Doe de lichten aan 

tegen alle duister in 

Zet de lichten voor het raam 

ga niet in het donker zitten 

Wees zelf een lichtpunt 

straal licht en interesse uit 

Geef het licht de ruimte 

tegen alle angst in 

Verspreid het licht van de aandacht   

breng hoop aan het licht ondanks alles. 

Sluit de gordijnen niet 

Open je voor elkaar. 

 

Advent 
Maandag 26 november starten we op school met Advent. Tijdens de weekopeningen 

steken we de eerste kaars aan. In de Adventsweken leven we toe naar Kerst, de 

geboorte van Jezus. Advent is een tijd van verwachten, van het uitzien naar het Licht dat 

gaat komen. Dit wordt gesymboliseerd door het aansteken van de kaarsen.  

We leren het eerste couplet van het adventslied: ‘God heeft iets nieuws bedacht’. 

 

God heeft iets nieuws bedacht 

Refrein: 

God heeft iets nieuws bedacht,    Zacharias, luister goed 

Hij heeft het zelf verzonnen.   Dit nieuws is niet gewoon: 

Heb je het niet gemerkt?     Jij en je vrouw Elisabet 

Het is allang begonnen.    Krijgen straks een zoon. 

Noem hem Johannes, ‘God is goed’, 

want hij is heel speciaal. 

Met hem begint een nieuwe tijd.  

Een wondermooi verhaal.  

Verwachten (Lucas 1: 1-25) 

Zacharias heeft tempeldienst. Hij mag het offer brengen, en dan krijgt hij ongelofelijk 

mooi nieuws. 

 

Liederen: 

Groep 3 t/m 8: Adventslied en ‘Komt allen tezamen’ 

 

Zendingsdoel ‘Schoenmaatjes- Edukans’ 
‘Wat moet een kind beginnen zonder spullen voor op school, dat is toch waardeloos! Dus 

kijk eens wat je hebt, en wees geen halve zool, maar vul die schoenendoos’! 
Schoenmaatjes is een actie van Edukans. Al jarenlang worden schoenendozen, gevuld 

met schoolspullen, klein speelgoed en toiletartikelen, gebracht naar kinderen in 

ontwikkelingslanden. Als schoenmaatjes laten wij weten dat we denken aan de kinderen 

die minder bedeeld zijn door hen een onvergetelijk cadeau te geven.  

Deze editie zijn wij als school uitgekozen voor 

‘Schoenmaatjes Connected’. Wat kunt u doen? 

Wanneer u op edukans.nl/schoenmaatjes de barcode uit de folder activeert, krijgt u ook 
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de optie om een greeting card aan te maken. Hierop komt een foto of tekening 

van uw kind, met een persoonlijk berichtje. Deze greeting card gaat in de schoenendoos. 

Als de schoenendoos wordt uitgedeeld, maakt Edukans een foto van het kind dat het 

cadeau krijgt. En kan uw kind een bericht terug krijgen! Wij hopen dat u en uw 

kind(eren) mee zullen doen door samen een schoenendoos te vullen.  

 

We hebben inmiddels 59 dozen 

binnen voor actie ‘Schoenmaatjes’. 

Dat is nog niet zoveel!  

Er zijn nog leerlingen aan de slag 

om een schoenendoos te vullen 

maar sommige leerlingen zijn ook 

de folder kwijt waarop de barcode 

staat die geplakt moet worden op 

de doos.  

Inmiddels hebben we weer 

voldoende folders ontvangen dus 

……….. 

 

Uiterlijk maandag 3 december kunnen de gevulde dozen ingeleverd worden op school.  

Belangrijke informatie:  

 Geen snoep of andere etenswaren én geen oorlogsspeelgoed.  
 Beperk plastic verpakkingen.  
 Versier de buitenkant met stickers, gekleurd papier, een  
 tekening etc.  
 Plak de girl/boy-sticker aan de buitenkant van de doos en vink  
 aan voor wie de doos bedoeld is.  
 Plak de doos niet dicht, maar doe er een postelastiek om.  
 Wanneer het mogelijk is vragen we u om het machti-   
 gingsformulier in te vullen waarmee de verzendkosten worden  

 betaald.  
Wij hopen dat we de komende week nog veel versierde- en gevulde dozen mogen 

ontvangen, zodat wij veel kinderen in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau 

kunnen geven.  

Het zendingsgeld wordt de komende periode ook besteed aan de actie ‘Schoenmaatjes’.  

  

Twenteranddictee (herinnering) 
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. 
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Even voorstellen 
Hallo, mijn naam is Nova Nijzink, ik ben 16 jaar oud en woon in Den 

Ham. Vanaf maandag 19 november 2018 kom ik elke maandag stage 

lopen in groep 1/2 bij groep Tommie. Dit zal tot het einde van dit 

schooljaar duren. Ik volg de opleiding onderwijsassistent op het Deltion 

College in Zwolle. Ik zit in het 1e jaar. Mijn hobby’s zijn tennissen en 

dansen. Ook geef ik elke zaterdag dansles aan kinderen. In het weekend 

werk ik bij Chinees Veneberg in Den Ham. Het lijk me heel leuk om 

stage te komen lopen op basisschool ‘De Maten’. Tijdens mijn stage zal 

ik vooral deel uit maken van het onderwijs. Ik zal kinderen begeleiden 

waar het nodig is. Ook zal ik vele activiteiten organiseren en lessen 

voorbereiden en geven. Heeft u nog vragen dan kunt u die gerust aan mij stellen. Ik zal 

elke maandag voor en na- schooltijd aanwezig zijn. Met vriendelijke groet, Nova Nijzink. 

 

MediaMasters 2018-2019 
 

Groep 7 en 8 doet mee 

aan de 'Week van de 

Mediawijsheid' door deel te 

nemen aan de online game 

'MediaMasters'.  

Door middel van deze 

game worden ze 

mediawijzer. Dit jaar gaat 

het over de kansen en 

gevaren van  

(digitale) media. Of te wel: veilig internetten! Deze week wordt de finaleronde gespeeld.  

 

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 waspeen, op woensdag kaki en op donderdag een appel. 

 

http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31323537330D31343639340D3434333530320D313039320D300D30394543384344350D310D0D300D3132323235330D372E372E302E31383833330D30
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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. 

 

Intocht Sinterklaas Den Ham  
 

Het was weer een 

spannende middag op ‘de 

Brink’ afgelopen zaterdag! 

De wethouder was 

gekomen, de pietenband 

speelde vrolijke liedjes en 

zelfs de pieten stonden al 

op het podium, maar waar 

was Sinterklaas? De pieten 

wisten het ook niet. Eén 

van de pieten had zelfs een 

schorre stem van het vele 

roepen om Sinterklaas. 

Natuurlijk wilden de 

kinderen op de Brink hem 

wel helpen en na twee keer 

roepen met alle kinderen op 

de Brink, kwam Sinterklaas 

te voorschijn.  

 

                        

Waar zat hij toch al die tijd?  

In herberg ‘De Swaen!’ Zonder mijter op zijn hoofd verscheen 

hij in de dakkapel. Hij was zo moe geweest, dat hij had besloten 

om een middagdutje te gaan doen.  

Gelukkig stond hij even later ook op het podium en kon het  

      feest met muziek en veel pepernoten echt beginnen!  
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Strooipieten op ‘De Maten’ 
 

 
 

Woensdag 21 november kwam er onverwacht bezoek uit Spanje! De strooipieten gingen 

ons verwennen met pepernoten! Heerlijk! 

Verrassing…………? De Pieten vertelden dat de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 de 

schoen mogen zetten maar wanneer dan? 

 

 
 
Thema kleuters (herinnering) 
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 

pepernoten moeten wel geteld worden natuurlijk. Ook de dagen tot 5 december worden 

druk afgeteld, hoeveel nachtjes slapen is het nog?  
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Open podium groep Elmo (herinnering) 
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? 

 

Schoonmaak lokalen groep 1 t/m 4 
Dinsdagavond 20 november zijn de lokalen van de groepen  

1 t/m 4 weer extra schoongemaakt door ouders van de betreffende 

groepen. Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet!  

 

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  
27 november Twenteranddictee 

27 november ‘ABC foto project’ workshop groep 3 

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

5 december Sinterklaas en z’n Pieten op ‘De Maten’ 

7 december Kraamfeest Mees (vrijdagmiddag) 

14 december Open podium groep 7 

13 december ‘Do it Yourselfie’ workshop groep 4 en 5 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe!  

Met vriendelijke groet, Team ‘De Maten’                        
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