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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’. 

      

 
Kan ik jou helpen? (Johannes 4:46-54, 5:1-18 en6:1-13) 

Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus vraagt aan een 

zieke man bij het water van Betzata wat hij wil. En een grote groep mensen heeft eten 

nodig na een lange dag. Wie kan deze mensen helpen? En wat is daarvoor nodig? Jezus 

laat zien wat God voor mensen doet.  

 

Liederen: 

Groep 3, 4 en 5 : Laat de kinderen tot mij komen  

Groep 6, 7 en 8 : Een plek op deze aarde (Opwekking kids 277) 

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

 

Werken vanuit leerlijnen 
Deze week ontvangen de ouders van de groepen 5 t/m 8 een mail over onze manier van 

werken voor wat betreft het vak rekenen. We werken in deze groepen vanuit de leerlijn 

rekenen. In de brief wordt u geïnformeerd hoe het in de praktijk werkt. Daarnaast hebben 

we gemeend om de tekst te ondersteunen met een filmpje. 

Onderaan de brief staat de link naar het filmpje. Ook via Klasbord ontvangt u deze week 

de  link om nog eens te horen hoe wij werken. Voor vragen bent u altijd welkom! 

 

Portfolio  
Deze en/of volgende week bespreekt de leerkracht het portfolio met 

de leerling van groep 1 en 2. De leerling heeft het werk waar hij/zij 

trots op is, bewaard in de portfoliomap. De leerling ‘schrijft’ hier een 

verslag bij met vragen als: Als we in de klas spelen, wat kies je dan 

graag? Mijn vriendjes en vriendinnetjes zijn …… Tijdens gymnastiek 

vind ik …….., het leukst om te doen. Hier maakt de leerling een 

tekening van zichzelf bij. Het portfolio gaat volgende week woensdag 

mee naar huis. Het is leuk om met uw kind in gesprek te gaan over 

het gekozen werk en het verslag. In week 9 en 10 vindt het 

spreekuur plaats voor de ouders van groep 2. 

 

Rapport 
Deze en/of volgende week worden ook de rapporten met de leerlingen van groep 3 t/m 8 

besproken. Het rapport is voor het kind en daarom wordt het ook eerst met het kind 

besproken. Het is goed om samen met de leerling te bekijken hoe het de afgelopen 

periode is gegaan. En ook waar de komende periode aan gewerkt gaat worden. Het 
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rapport, dat achterin het portfolio te vinden is, gaat volgende week donderdag 

mee naar huis. Uw kind kan u dan over de resultaten informeren.  

In week 9 en 10 vindt het spreekuur plaats voor de groepen 3 en 4 en in week 

11 en 12 vinden de voortgangsgesprekken plaats voor de groepen 5 t/m 7. 

Hiervoor ontvangt u t.z.t. een uitnodiging van de leerkracht. 
 

Start voortgangs-/adviesgesprekken 
Vorige week hebben de ouders van de leerlingen van groep 8 een uitnodiging 

gehad voor het voortgangsgesprek. Deze gesprekken vinden plaats tussen kind, 

ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten. Tevens wordt tijdens dit gesprek het 

advies voor het voortgezet onderwijs besproken.   

 

Wij gaan Samen VOOR lezen 
Afgelopen vrijdag kwam Suzan Bakker voorlezen bij groep Tommie en Elmo. Suzan is 

een brandweervrouw van de gemeente Twenterand. De brandweer heeft speciaal voor de 

voorleesdagen een boek geschreven: “Oei, de taart!” Behalve dat het boek erg spannend 

is, komen de leerlingen ook veel te weten over brandveiligheid.  

Suzan had ook haar brandweerkleren meegenomen. Het was een zeer geslaagde ochtend 

en mooie afsluiting van de voorleesdagen!   
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Gedichtenwedstrijd 2019: Wie wordt de Kinderdichter van Twenterand? 
Afgelopen donderdagmiddag, in Kulturhus ‘De Klaampe’  in Westerhaar, hebben Eva 

Voort (groep 5a), Tess Bijlstra (groep 5b) en Lynn Stoel 

(groep 6) meegedaan aan finale van de 

Gedichtenwedstrijd van de gemeente Twenterand. Dit 

jaar mochten in totaal 16 deelnemers van verschillende 

scholen hun zelfgeschreven gedicht voordragen voor een 

groot publiek en een deskundige jury. De winnaar met 

het beste gedicht mag zich een jaar lang 'Kinderdichter van Twenterand' noemen. 

De dames hebben hun prachtige gedichten heel mooi voordragen. Gewonnen hebben ze 

niet, maar wij zijn wel supertrots op Tess, Eva en Lynn!  

 

 
Groep 5a Eva Voort 
 

Vriendinnen  
Nooit buitengesloten 

Staan altijd voor je klaar 

Je hebt nooit verdriet  

Vriendinnen 

 
 

Groep 5b Tess Bijlstra 
        

Lieve oma 

Ik schrijf jou iets toe 

Jij betekent vel voor mij  

Toen ik hoorde dat jij ziek was, was ik 

niet blij 

Wij hebben leuke dingen gedaan 

Gelukkig heb ik nog een mooie foto van 

jou staan 

Doei lieve oma 

 

Groep 6 Lynn Stoel 
 

Liefde is vriendschap 

Liefde is fijn 

Liefde is nooit alleen zijn 

 

Liefde is vriendschap 

Liefde is vrolijk zijn 

 

Vriendschap is heel fijn, 

maar soms heel klein 

 

Liefde is fijn 

Liefde is nooit alleen zijn 
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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  
 Donderdag 7 februari  

Dinsdag 12 februari  
 

10.00 – 12.00 uur 
Welkom op  

Christelijke Dalton Basisschool  
‘De Maten’ 
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Doe je best ’Wees zuinig en netjes’ 
Een nieuwe maand betekent een nieuwe regel! We vinden het allemaal vanzelfsprekend 

dat we zuinig met materialen omgaan en netjes zijn op onze omgeving. Gelukkig zien we 

dat het merendeel van onze leerlingen de regel ook toepassen. Dat houdt onze school 

leefbaar en fijn voor alle leerlingen. 

In de kleuterbouw wordt er veel tijd en aandacht besteed aan het opruimen en ordenen 

van speelgoed en materialen. We leggen zo een basis voor de toekomst. 

Naarmate de leerlingen ouder worden, zijn de opruimtaken verdeeld zoals klassendienst, 

boekenmanager, pleindienst, ophaaldienst van oud papier en plastic. Zo zien en ervaren 

de leerlingen dat het verdelen van taken de last verlicht en de omgeving opgeruimd 

blijft. Heeft u thuis de taken ook verdeeld om de thuisomgeving netjes en opgeruimd te 

houden? Kinderen kunnen passend bij hun leeftijd al vele taken doen. 

Wilt u weten welke taken passen bij de leeftijd van uw kind? Dan kunt u de volgende 

website eens bezoeken. 

https://www.oudersvannu.nl/peuter/opvoeden/huishoudelijke-klusjes-per-leeftijd/ 

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

en woensdag mogen de leerlingen zelf nog een stuk fruit meenemen omdat ze maar een 

peen en een stukje meloen krijgen. Dit is een wens van de leerlingenraad om dit te 

vermelden.  

 

Open podium groep Tommie 
Op 15 februari is het zover: het open podium van groep Tommie! Er wordt al druk 

geoefend om jullie mee te nemen in een heus 'winterwonderland'. 

Om kwart over 11 zullen we beginnen en wij hopen natuurlijk op een grote opkomst. 

Graag tot ziens op ons open podium! 

 
 

 

https://www.oudersvannu.nl/peuter/opvoeden/huishoudelijke-klusjes-per-leeftijd/
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Studiemiddag 7 februari 
Op donderdagmiddag 7 februari heeft het team een studiemiddag. Op deze middag zijn 

alle leerlingen vrij. De collega’s van de kleutergroepen gaan samen met Simone Haven,       

de auteur van de methode ‘Kleuterwijzer’, aan de slag om de nieuwe methode goed  te 

integreren in ons onderwijs. We zijn een ‘pilotschool’ voor haar en zo maken we ‘samen’ 

de methode. De collega’s van de andere groepen werken aan de daltonkernwaarden (taak-

brief, planning, evalueren etc.) en de uitwerking/opbouw daarvan in de praktijk. 

 

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  
4 februari Doe je best ‘Wees zuinig en netjes’ 

4 februari Scoor een boek - groep 6 

4 februari Start adviesgesprekken groep 8 

7 februari  Open huis (10.00-12.00 uur) 

7 februari  Studiemiddag  (alle leerlingen zijn vrij) 

12 februari  Open huis (10.00-12.00 uur) 

14 februari Rapport groep 3 t/m 8  

14 februari Portfolio groep 1 en 2 

15 februari Open podium groep Tommie 

18 februari t/m 22 februari Voorjaarsvakantie 

 

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/

