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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 
Tijdens de weekopeningen op maandag 3 december steken we de tweede 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 tweede couplet van het adventslied: ‘God heeft iets nieuws bedacht’. 

 

God heeft iets nieuws bedacht 

Refrein: 

God heeft iets nieuws bedacht,    Dag Maria, wees niet bang. 

Hij heeft het zelf verzonnen.   God stuurt jou een bericht. 

Heb je het niet gemerkt?     Jij wordt de moeder van zijn zoon, 
Het is allang begonnen.    de drager van het licht. 

Zijn naam zal daarom Jezus zijn 

‘Hij die de mensen redt.’ 

Al heel gauw zul je zwanger zijn,  

net als Elisabet.  

 

Een speciale boodschap (Lucas 1: 26-38, Mattheüs 1:20-25) 

Net als Maria de deur uit wil gaan, komt er een engel in haar huis. Maria is bang. Een 

engel betekent niet veel goeds. Maar dat denkt ze verkeerd. Gabriël, de engel, vertelt 

haar juist iets moois. Ze krijgt een kindje; Jezus. De mensen zullen hem de zoon van 

God noemen. 

Ook bij Jozef komt er een engel van de Heer. Hij verscheen bij Jozef in een droom en 

vertelde hem dat zijn vrouw Maria een bijzonder kind draagt. 

 

Liederen: 

Groep 3 t/m 8: Adventslied, ‘Komt allen tezamen’ en ‘Hoor de Eng’len zingen d’eer’ 

 

Kerst 2018 
Dit cursusjaar vieren we het Kerstfeest op school op donderdagavond 20 december 2018 

vanaf 18.00 uur.  

In het ‘Infomaatje’ van volgende week wordt u hierover verder geïnformeerd.  
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Schoenmaatje wederom een succes! 
De afgelopen periode zijn veel kinderen en ouders druk bezig geweest voor ons 

zendingsproject: actie ‘Schoenmaatje’. 

Er zijn veel dozen gevuld met nuttige én leuke dingen voor maatjes ver weg, die het 

vaak zoveel slechter hebben dan wij. Daarnaast zijn de dozen prachtig versierd en zullen 

deze feestelijke cadeaus een verschil maken in hun levens. 

Wat een resultaat! We hebben 113 dozen ontvangen! Allemaal super bedankt voor het 

vullen! 

Donderdag zullen de schoenendozen door de opa van Lasse, Mette en Linne naar het 

depot worden gebracht in Rijssen. Waarvoor we ook erg dankbaar zijn. 

De komende weken tot de kerstvakantie zullen we verder sparen voor actie 

‘Schoenmaatje’, zodat we hun goede werk ook financieel kunnen steunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mediawijsheid /Internetprotocol 
Vorige week was het de 'Week van de Mediawijsheid'. De komende weken besteden de 

groepen aandacht aan het internetprotocol op ‘De Maten’. Dit houdt in dat we op school 

een aantal afspraken hebben wat betref gebruik van internet, sociale media en omgang 

met de apparatuur. We gaan over deze afspraken in gesprek en de leerlingen 

ondertekenen het protocol. Zo houden we ons samen aan de regels en 

kunnen we veilig en effectief gebruik maken van internet.  

 

Twenteranddictee  
     

Wij, Elise en Eline, hebben dinsdag 27 november 

meegedaan aan het Twenterand-dictee. We mochten 

in de raadzaal van het gemeentehuis van Vriezenveen 

zitten. Het was superleuk om te doen. Er waren in 

totaal 37 deelnemers uit Twenterand, van elke school 

één uit groep 7 en één uit groep 8. Het verhaal dat we 
moesten schrijven ging over muziekkorpsen. Er zaten 

heel veel moeilijke woorden tussen. Elise had er 15 

fout en Eline had er 16 fout. We zaten heel dichtbij de 

derde plaats, want de derde plaats had er 12 fout. De 

tweede had 10 fout en de eerste had 8 fout.  

Groetjes Eline van Greuningen en Elise Kremer 
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Intocht Sinterklaas op ‘De Maten’  
Zoals ieder jaar hopen de leerlingen van ‘De Maten’ dat 

Sinterklaas en zijn Pieten tijd hebben om op 5 december de 

verjaardag van de Sint bij ons op school te vieren. We hebben 

een groot feest voorbereid en hebben er heel veel zin in!  

Vorige week hebben we al bezoek gehad van de pieten. De 

onderbouw is druk in de weer met de pietenplaatjes, zodat ze de 

nieuwe pieten kunnen leren lezen! Als bedankje hebben de 

pieten een brief geschreven en daarin stond dat ze een 

schatkamer gaan maken in onze school.  

Maar één probleempje: hoe komen we in deze schatkamer? We 

hebben geen sleutel! We hopen natuurlijk wel dat we op 5 

december in deze schatkamer kunnen kijken... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We verwachten Sinterklaas en zijn Pieten woensdagmorgen om 8.45 uur op school. We 

leggen de rode loper voor ze uit! U komt toch wel kijken en meezingen?  

U bent van harte welkom op het plein vanaf 8.25 uur. Wel is ons ter ore gekomen dat 

er geen fietsen geparkeerd mogen worden bij het hek aan de kant van ‘t Liefferdinck. 

Dus graag aan de kant van De Brink uw fiets neerzetten.  

We maken er een gezellige dag van!  
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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 sinaasappel, op woensdag peer en op donderdag meloen. 

 

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.  

 
 
 
     

 

 
 
 

 
 

Kraamfeest Mees 
 

Vrijdag komt juf Monique op school met Mees!  

Dan vieren we met de leerlingen van de bovenbouw 

het kraamfeest. 

Elke klas heeft iets leuks voorbereid en natuurlijk 

gaan we ook cadeautjes geven. 

Na schooltijd, van 15.00 uur tot 16.00 uur, zijn de 

leerlingen die vorig jaar bij juf Monique in de klas 

zaten (inmiddels brugklassers) uitgenodigd om kennis 

te maken met Mees. 

We kijken er allemaal naar uit! 

We zullen foto's maken en deze met u delen. 

 

http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31323537330D31343639340D3434333530320D313039320D300D30394543384344350D310D0D300D3132323235330D372E372E302E31383833330D30
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Historisch Schouwspel 
Op zaterdag 8 december a.s. wordt er in Den Ham weer het Historisch 

Schouwspel gehouden. Dit jaar is het thema ‘Van Keezen en Ezels’ (1785). 

Enkele leerlingen van ‘De Maten‘ nemen deel aan het schoolklasje.  

U bent van harte welkom! 

 

Te koop! 
We hebben 4 klimrekken te koop. 

Deze klimrekken passen niet aan onze 

klimtoren.  

Heeft u interesse? We horen het graag! De 

opbrengst wordt gebruikt voor een 

speelhuisje in de zandbak.    

 

 

 

 

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

6 december  Kleuters zijn de hele dag vrij 

6 december  Studiemiddag (alle leerlingen zijn vrij) 

7 december Kraamfeest Mees (vrijdagmiddag) 

8 december Historisch Schouwspel  

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

14 december Open podium groep 7 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe en een fijne Sinterklaasmiddag/avond!  

Met vriendelijke groet, Team ‘De Maten’                        
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