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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 10 december steken we de derde 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 derde couplet van het adventslied: ‘God heeft iets nieuws bedacht’. 

 

God heeft iets nieuws bedacht 

Refrein: 

God heeft iets nieuws bedacht,    ‘Dag Maria, wat een eer, 

Hij heeft het zelf verzonnen.   kom binnen, welkom hier. 

Heb je het niet gemerkt?     Het kindje in mijn buik springt op 

Het is allang begonnen.    En trappelt van plezier.’ 

‘Elisabet, ik ben zo blij, 

God is in ons aan ’t werk. 

Gewone mensen maakt hij rijk,  

De zwakken maakt hij sterk.’  

 

 

Je gevoel uiten in een lied (Lucas 1: 39-80) 

Maria gaat op bezoek bij haar tante Elisabet. Ze delen de blijdschap van het kindje dat ze 

verwachten en voelen hoe bijzonder het is wat er gaat gebeuren. Zacharias en Elisabet 

krijgen een zoon; hij heet zoals God heeft gezegd: Johannes.  

Zacharias zingt een lied waarin hij God bedankt. 

 

Liederen: 

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

nacht. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

            Jaargang 2018-2019 

            10 december 2018 

Kerstviering op school 
 

 

    UITNODIGING  
 

Op donderdagavond 20 december vieren we samen kerstfeest op school.  

We vieren het dit jaar in de klas, met als afsluiting een samenzang op het plein met 

muziekvereniging ‘Juliana’ en ons schoolkoor. Alle leerlingen worden om 17.45 uur 

verwacht in de klas voor de viering en aansluitend het kerstbuffet. Vanaf 19.00 uur zal 

de samenzang op het plein plaatsvinden. Voor deze samenzang op het plein bent u 

uiteraard van harte uitgenodigd! 

Via de klassenouder hebt u bericht ontvangen over het kerstbuffet. Vanaf 17.45 – 17.55 

uur kunt u de hapjes in de klas brengen. Om 18.00 uur begint de viering voor de 

leerlingen in de klas. 

 

Thema kleuters ‘Kerst’ 
De komende twee weken werken wij over kerst. Deze periode is een mooie en bijzondere 

periode. De leerlingen maken een windlichtje met vliegerpapier. Ze knippen verschillende 

vormen die ze op de glazen pot plakken. Groep 2 gaat overlappend plakken, zodat het 

lichtje door de verschillende kleuren zal schijnen.  

De week daarna maken de leerlingen een kerstbal. De kerstbal wordt versierd door de 

technieken van weven en rijgen. Natuurlijk wordt er ook een kerststal gemaakt. Dit kan 

door het knutselen met kosteloos materiaal, plakken en verven.  

In de groep is er een kerstwinkel en hier kunnen de leerlingen, die spelen in de huishoek, 

kerstspullen kopen om de huishoek extra gezellig te maken. Voor de kerstspullen moet 

natuurlijk wel betaald worden. 

In de schrijfhoek schrijven de leerlingen een kerstgroet, want we wensen iedereen een 

fijne tijd toe.    

 

   

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Welkom 
Eén dag later dan Sinterklaas was Kim Rolleman jarig. Ze is vier jaar geworden en 

meteen de dag erna gestart op school. Kim is ons maatje in groep Elmo.  

Kim, van harte gefeliciteerd en veel plezier op 'De Maten'. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG_byj75TfAhVFsKQKHadsAh4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.hi-re.nl/2010/12/17/social-media-het-kerstverhaal-3-0/&psig=AOvVaw1V-L_MgiD_h46mGe7b05Bd&ust=1544517105658144
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjngrKF8JTfAhVOjqQKHRNzCjEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jufjanneke.nl/wordpress/kerstlichtjes-maken/&psig=AOvVaw04yICOMIs07xAGFeICFVjN&ust=1544517971313721
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Kerstkaarten  
Tussen Sint en Kerst geven de leerlingen elkaar regelmatig kerstkaarten.  

Het idee om elkaar goede feestdagen te wensen is prima maar zou u dit  

buiten de school om willen regelen? Dit voorkomt teleurstelling bij  

leerlingen die geen kaart ontvangen. We vertrouwen op uw medewerking 
 

Ouderavond Dalton 
Sinds 2009 zijn wij een Dalton Basisschool. De leerlingen bij ons op school 

kunnen heel goed uitleggen hoe er bij ons op school gewerkt wordt. We organiseren op 

donderdag 17 januari 2019 een ouderavond Dalton.  

De leerlingen van de leerlingenraad, een aantal leerlingen uit de bovenbouw en de 

leerkrachten vertellen in een aantal presentaties/ workshops over de invulling van het 

daltononderwijs op ‘De Maten’. 
De avond begint om 18.45 uur met de eerste ronde presentaties/workshops. Rond 19.30 

uur is er pauze met koffie en thee. De tweede ronde presentaties/workshops begint om 

19.45 uur en zal rond 20.30 uur afgelopen zijn. 
Deze week ontvangt u van uw zoon/dochter een informatieformulier over de ouderavond 

Dalton. Met het bijgevoegde opgavenformulier kunt u zich voor de ouderavond opgeven. 
Na de kerstvakantie ontvangt u dan een mail bij welke presentatie/workshop u bent 

ingedeeld.   
 

Intocht Sinterklaas op ‘De Maten’  
 

Wat wás het een gezellige 

dag! Piet moest landen op 

de landingsplek, maar 

kwam op het dak van de 

school terecht!  

Hij is gauw gered door juf! 

We vierden samen een 

mooi feest in het 

speellokaal. Wat zijn die 

pieten toch maf, 

bokspringen over de juf, 

gekke grapjes maken en 

kijken of er wel 3 kinderen 

tegelijk op schoot passen!  

Sinterklaas had de sleutel 

mee van de schatkamer, 

daar mochten de 

leerlingen van groep 1 t/m 

4 na het feest een kijkje 

nemen en zélf een 

cadeautje uitzoeken. Dat 

was super leuk!  

We hebben een gezellige 

ochtend gehad! 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

            Jaargang 2018-2019 

            10 december 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

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 mandarijn, op woensdag appel en op donderdag sinaasappel. 

 

Mediawijsheid /Internetprotocol (herinnering) 
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.  
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Kraamfeest Mees  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve kinderen, ouders en collega´s, 

Afgelopen vrijdag heeft de bovenbouw een geweldig kraamfeest voorbereid voor onze 

zoon Mees. Elke groep had een optreden voorbereid; van ‘The Lion King’ tot ‘Babyshark’ 

en van een quiz waar we het goede woord moesten raden tot het met een blinddoek 

verschonen van een baby. We hebben overal van genoten! 

Daarnaast hebben we 2 geweldige cadeaus gekregen; een duplotrein én een supergave 

loopfiets!  

Ook hebben we al eerder genoten van de heerlijke krentenwegge, die we kort na de 

geboorte van Mees ontvingen. 

Heel erg bedankt voor het leuke kraamfeest en de prachtige cadeaus! 

Ik kijk er naar uit om na de Kerstvakantie weer te komen werken op ‘De Maten’ 

(alhoewel ik Mees waarschijnlijk ook best wel ga missen). 

Hartelijke groet van Mees, Frank en juf Monique 

 

Open podium groep 7 
Aanstaande vrijdag 14 december heeft groep 7 het Open podium. Groep 7 is al druk aan 

het oefenen voor vrijdag.  

Wij nodigen ouders, verzorgers, opa's en oma's graag uit om te kijken naar ons 

toneelstuk! We beginnen om 11.15 uur en het zal ongeveer een half uur duren. Wij 

hebben er zin in. Hopelijk u en jullie ook!  
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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  
12 december Bezoek bibliotheek groep 6 

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

14 december Open podium groep 7 

20 december Kerstviering op school 

21 december Groep 5 t/m 8 om 14.00 uur vrij 

24 december t/m 4 januari Kerstvakantie 

7 januari  Eerste schooldag in 2019 

7 Januari Doe je best ‘Handen thuis’ 

9 januari Hoofdluiscontrole 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe!  

Met vriendelijke groet,  

Team ‘De Maten’    
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