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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’. 

      

 
 

Jezus wijst naar God (Johannes 2:13-25, 3:1-21 en 4:1-26) 

Jezus gaat naar de tempel, het huis van God. Maar het lijkt er wel een marktplaats! 

Jezus stuurt de verkopers weg. Later komt Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en 

praat met hem over het koninkrijk van God. En bij een bron vertelt Jezus aan een 

Samaritaanse vrouw over het levende water.  

Zo vertelt hij over God aan iedereen die het horen wil.  

 

Liederen: 

Groep 3, 4 en 5 : Kom aan boord (Opwekking) 

Groep 6, 7 en 8 : Doel van het bestaan (Oke4kids) 

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

 

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 

weer 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!  
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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! 

 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Vorige week heeft de MR weer vergaderd. Er is gesproken over het huishoudelijke 

reglement en het medezeggenschapsreglement. Kortom de spelregels waar we ons als 

school en MR aan dienen te houden. Daarnaast hebben we het veiligheidsplan besproken 

en hebben we de Daltonavond geëvalueerd. Onze volgende vergadering is 11 maart 

2019. Als u punten heeft die u als ouder graag besproken ziet, mail deze dan 

naar MRdematen@sco-t.nl 

 

Schoolfonds De Maten  
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. 

 

Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling 2019 
Zaterdag 26 januari hebben we met een grote 

groep collega’s de grootste onderwijs beurs van 

Nederland bezocht. De NOT is een beurs voor alle 

onderwijsprofessionals in kinderopvang, basis-

onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.  

De NOT organisatie en alle exposanten zijn samen 

goed voor vijf dagen bomvol activiteiten, die je met 

de beste bedoelingen nooit allemaal kunt bijwonen. 

Het is van belang om van te vooraf een planning te 

maken waar je je tijd aan gaat besteden en waar 

je je laat informeren en inspireren over jouw relevante onderwerpen. Daarnaast is het 

natuurlijk ook een leuke dag om samen nieuwe ideeën op te doen. Al met al was het een 

zinvolle dag en hebben genoeg ideeën opgedaan. Hoe ziet het onderwijs er in de toekomst 

uit en wat past goed bij onze visie op daltononderwijs? 
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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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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 appel, woensdag sinaasappel en op donderdag mandarijn.   

 

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  
28 januari Start spreekuur groep 1 

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’ 

4 februari Scoor een boek - groep 6 

4 februari Start adviesgesprekken groep 8 

 
Tot slot  
We wensen u een goede week toe!       
Met vriendelijke groet,  

Team ‘De Maten’   
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