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      Het beste!     
      Dat kun je iemand toewensen, maar wat is  

eigenlijk het beste? Jezus laat zien wat je je 

kunt voorstellen bij ‘het beste’. Verdrietige 

mensen worden getroost, zieke mensen 

worden beter en wie niet ziek was gaat zich 

ook een beetje beter voelen. Dat is wat er 

gebeurt als God de mensen opzoekt.  

Noem het gerust ‘het beste’. 

      

 
 

De dag van je leven (Johannes 1:35-52 en 2:1-11) 

Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een paar mannen 

besluiten om met Jezus mee te gaan. Ze laten hun oude leven achter en beginnen 

opnieuw. Het verhaal uit Johannes 2 gaat over een bruiloft. Als op die bruiloft de wijn op 

raakt, lijkt het alsof deze bijzondere dag ineens afgelopen is. Maar…. Jezus is er ook nog.  

 

Liederen: 

Groep 3 t/m 8: Jezus die langs het water liep (Liedboek lied 47) en  

                       Zoek het uit! (lied voor de Vakantie BijbelClub - VBC) 

Dalton   
Ouderavond Dalton  
Donderdagavond 17 januari 2019 hebben we tijdens de ouderavond ‘Dalton’ de ouders 

geïnformeerd over: 

Verantwoordelijkheid-vrijheid in gebondenheid, Zelfstandigheid-zelfwerkzaamheid, Onze 

visie op daltononderwijs, Taal Spelling en Rekenen- leerlijnen, Gesprekkencyclus en 

Portfolio. Het was een informatieve, inspirerende en leerzame avond. Uit de reacties op 

het evaluatieformulier blijkt dat ouders dit ook zo hebben ervaren. Leerlingen verzorgden 

samen met de leerkrachten de workshop en er was een goede samenwerking tussen 

beide. We hebben laten zien dat we samen trots zijn op ons daltononderwijs! 

Ouders bedankt voor uw aanwezigheid en interesse in het eigentijds onderwijs op ‘De 

Maten’ waar uw kind(eren) dagelijks wordt uitgedaagd en waar uw kind(eren) mede-

eigenaar wordt van zijn/haar eigen ontwikkeling/leerproces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

            Jaargang 2018-2019 

            21 januari 2019 

De ontwikkelingen binnen het onderwijs gaan steeds door en wij 

hebben als school de keuze gemaakt om te werken vanuit leerlijnen.  

Dit jaar zijn we gestart met het vak rekenen voor de groepen 5 t/m 

8. Ook wordt het vak spelling toegevoegd in deze groepen. In de 

groepen 3 en 4 zijn we gestart met de voorbereiding om er voor te 

zorgen dat er een doorgaande lijn ontstaat v.w.b. het werken vanuit leerlijnen.     

Werken vanuit leerlijnen is op een andere manier de leerstof aanbieden en door deze 

aanpak worden leerlingen mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling/leerproces. 

Woensdag 16 januari 2019 hebben juf Eline en juf Jenny ook op de bijeenkomst van 

Dalton Oost Nederland (DON) in Deventer een presentatie gegeven over het         

‘Werken vanuit leerlijnen’.   

Meerdere scholen zijn geïnteresseerd in onze aanpak en willen graag op bezoek komen 

om te ervaren hoe er met leerlijnen gewerkt wordt in de groep. Daarnaast hebben we 

pas geleden bezoek gehad van de inspecteur van het onderwijs omdat ook hij graag 

geïnformeerd wilde worden over het werken vanuit leerlijnen.  

Al deze ontwikkelingen zorgen er mede voor dat wij als leerkrachten enorm geïnspireerd 

en geënthousiasmeerd zijn/worden om de kwaliteit van ons daltononderwijs steeds te  

verbeteren met als doel de lesstof passend aan te bieden, zodat leerlingen zich zo 

optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

 

Gedichtenwedstrijd 2019: Wie wordt de Kinderdichter van Twenterand? 
Groep 5a, 5b en groep 6 hebben in de afgelopen periode 

prachtige gedichten gemaakt en deze zijn ingeleverd bij de 

Bibliotheek Twenterand, om mee te doen met de 

Gedichtenwedstrijd  2019. Het doel van deze 

gedichtenwedstrijd is om op een creatieve manier bezig te 

zijn en plezier te beleven aan  taal. De wedstrijd wordt 

gehouden op de Landelijke Gedichtendag, donderdag 31 januari, in ‘Kulturhus de 

Klaampe’ in Westerhaar. 

Voor ‘De Maten’ zijn de gedichten genomineerd van: 

Eva Voort (groep 5a), Tess Bijlstra (groep 5b) en Lynn Stoel (groep 6). Samen met 13 

andere deelnemers mogen zij hun gedicht voordragen tijdens de Gedichtenwedstrijd 

2019. Door een deskundige jury wordt gekeken wie het beste gedicht geschreven heeft 

en ook wie het op een mooie manier voorleest of voordraagt. De winnaar mag zich een 

jaar lang de ‘Kinderdichter van Twenterand’ noemen. 

Veel succes toegewenst alle drie! 

 

Klasbord (herinnering) 
We maken inmiddels al weer langere tijd gebruik van Klasbord. 

We hopen dat u dit een prettige en handige manier vindt om 

geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen van de klas en 

de school. Mocht u problemen ondervinden dan horen wij dit 

graag! 

Klasbord is een afgesloten en veilige omgeving. Alleen de ouders/verzorgers en 

betrokkenen rondom de klas krijgen toegang tot de geplaatste berichten. 

Daarom willen wij u vriendelijk verzoeken de foto's en filmpjes waarop uw kind met 

andere kinderen staat niet te delen op overige sociale media.  
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Nationale Voorleesdagen 2019 
Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het 

slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of 

overdag samen een prentenboek bekijkt, er 

worden herinneringen voor het leven gemaakt. 

Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op 

woordenschat, spelling en tekstbegrip.  

Dit is de reden waarom wij op school meedoen 

aan de Nationale Voorleesdagen!  

Deze week start op 23 januari en eindigt op 2 

februari 2019.  

Het prentenboek van het jaar heet: 

‘Een huis voor Harry’. Dit boek is geschreven  

en getekend door Leo Timmers.  

Op school zullen hiervoor verschillende 

activiteiten plaatsvinden. Ook wordt er deze 

week natuurlijk veel voorgelezen!  

Bij de kleuters komt er zelfs op 1 februari 2019 een heel bijzonder persoon met een 

bijzonder beroep voorlezen! Wie dat is en wat het beroep is, gaan we nog niet 

verklappen!  

 

Voorlezen is voor iedereen leuk maar ook belangrijk 

Van voorlezen leer je nieuwe woorden, je leert je concentreren en luisteren, je leest over 

hoe de wereld eruit ziet en nog veel meer. Door aan kinderen veel boeken voor te lezen, 

verloopt het zelf leren lezen ook makkelijker.  

Uit onderzoeken is gebleken dat jonge kinderen die veel worden voorgelezen niet alleen 

met een voorsprong het lees- en taalonderwijs starten, maar dat ze deze voorsprong ook 

tijdens hun hele schooltijd weten te behouden.  

Maar voorlezen is natuurlijk vooral erg leuk, zowel voor kinderen als voor de voorlezer! 
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Aanmelding nieuwe leerlingen  
Aanmelden is mogelijk met een aanmeldingsformulier, te verkrijgen op school of  

te downloaden op de website van de school. Reeds ingeleverde formulieren blijven 

natuurlijk van kracht.  

Wordt uw kind in het schooljaar 2019-2020 vier jaar, meld uw kind dan voor 1 april 2019 

aan! 

 

Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs! 
 

 
 
‘De Maten’ is een Dalton Basisschool waar kinderen in een veilige omgeving hun talenten 

optimaal kunnen ontwikkelen. We geven de mogelijkheid om deze talenten uit te bouwen 

en leggen een goede basis voor hun verdere ontwikkeling. De Maten biedt een veilige en 

zorgzame leeromgeving. Het kind staat centraal binnen ons onderwijs. Er is ruimte en 

aandacht voor elk kind, want ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs! 

 

Zoekt u een school waar uw kind: 

- zich veilig voelt 

- goed onderwijs krijgt, passend bij zijn/haar niveau 

- met plezier naar toe gaat 

- vertrouwen krijgt 

- zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf en de ander 

- de mogelijkheid heeft om samen te werken 

- actief, zelf ontdekkend bezig kan zijn 

- met respect behandeld wordt 

- met gemotiveerde leerkrachten werkt 

- zich creatief en sportief kan ontwikkelen 

 

Dan is Christelijke Dalton Basisschool ‘De Maten’ de school voor uw kind!  
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OPEN HUIS  
  

Dinsdag 29 januari  

10.00 – 12.00 uur 
 

Welkom op  
Christelijke Dalton Basisschool  

‘De Maten’ 
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Thema Kleuters (herinnering) 
De komende periode werken we over tijd. Afgelopen week 

zijn al diverse woorden aan bod gekomen als: jaar, week, 

dag, uur, minuut, seconde, kalender, agenda, digitale 

klok, wijzerklok, zandloper. 
De leerlingen oefenen in deze periode ook met dag en 

nacht met daarbij een dagritme. Wat doe je op een dag? 
Natuurlijk horen de dagen van week en de seizoenen hier 

ook bij en oriënteert groep 2 zich op de hele uren van de 

klok en de maanden in het jaar. 
 

In elk geval wordt de letter ‘w’ aangeboden en wordt er in de klas geprobeerd een 

kledingwinkel te maken. 
Door te spelen in de winkel wordt niet alleen het samenspelen en rollenspel 

gestimuleerd, maar oefenen leerlingen ook met diverse woorden en begrippen. 
Alle leerlingen vouwen een klok, we leggen kleuren van licht naar donker of andersom, 

we oefenen het leggen van een verhaal, maken een groeireeks van baby naar opa/oma 

en wie weet wordt er zelfs nog ergens een sjaal gebreid. 
  

Open podium groep 3 
Op vrijdag 25 januari is het dan zover! De leerlingen van groep 3 

mogen laten zien wat ze zoal geleerd hebben in groep 3.  

Het belooft echt een feest te worden!  

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en het oefenen. Het 

optreden begint om 11.15 uur. Van harte welkom!.  

 

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 meloen, woensdag peer en op donderdag kiwi. Op de dinsdag 

mogen de leerlingen zelf nog een stuk fruit meenemen omdat ze maar een stukje meloen 

krijgen. Dit is een wens van de leerlingenraad om dit te vermelden.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHwtKd4urfAhWRaVAKHRNCALkQjRx6BAgBEAU&url=http://bs-opdehorst.nl/m/Groepen/Groep_3/Letterfeest&psig=AOvVaw33bSIa1KCkrKT25LIMOCx1&ust=1547469169076207


 
 

 

 
 

 

 

            Jaargang 2018-2019 

            21 januari 2019 

Schoolfonds de Maten (herinnering) 
Het basisonderwijs wordt door de overheid gefinancierd, maar niet alles kan daaruit 

gefinancierd worden. Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld Kerstfeest, Pasen, 

Sinterklaas, excursies (uitjes) of een spelmiddag. Daarvoor is er op onze school een 

schoolfonds. Vorige week heeft u de brief  ‘Bijdrage Schoolfonds De Maten 2018-2019’ 

ontvangen. Zou u voor woensdag 30 januari 2019 het ingevulde strookje éénmalige 

machtiging t.n.v.  Schoolfonds ‘De Maten’ weer mee willen geven aan uw kind? B.v.d.  

Het strookje kan ingeleverd worden bij de leerkracht. 

 

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  
23 januari  Nationale Voorleesdagen 

25 januari Open podium groep 3 

28 januari Start spreekuur groep 1 

28 januari  Start adviesgesprekken groep 8 

29 januari  Open Huis (10.00-12.00 uur) 

31 januari  Gedichtendag / Start Poëzieweek 

1 februari Voorleesactiviteit groep Tommie en Elmo 

4 februari Doe je best ‘Wees zuinig en netjes’ 

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

   

mailto:infodematen@sco-t.nl
http://www.dematen.sco-t.nl/

