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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’. 

      

 
Onveilig (Johannes 6:16-21, 7:1-17 en 8:1-11) 

In de verhalen van deze week gaat het over mensen die verlangen naar veiligheid. De 

leerlingen van Jezus komen in een storm op het meer terecht. Een vrouw wordt betrapt 

op overspel en bij Jezus gebracht met de vraag of ze gestenigd moet worden. In beide 

situaties zorgt Jezus voor veiligheid. Maar dat neemt niet weg dat ook hijzelf de 

onveiligheid kent. Tijdens het Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven gevaar loopt.  

 

Liederen: 

Groep 3, 4 en 5 : Heer, onze Heer hoe machtig is Uw naam  

Groep 6, 7 en 8 : Oordeel niet (Oke4Kids) 

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

 

Welkom 
Hiep hiep hoera, Noud is 4 jaar! Noud Bosch is ons nieuwe maatje in groep Tommie. 

Welkom! We wensen jou een fijne tijd toe bij ons op ‘De Maten’. 

 

Boeken scoren met de bibliotheek ‘Scoor een boek’   
Naast sporten en spelen, is lezen erg belangrijk. Een goede taalbeheersing 

is de basis voor zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Met ‘Scoor een 

boek’ wil de Bibliotheek Twenterand, in samenwerking met Heracles 

Almelo en de leerlingen uit de groepen 5 en 6 van de basisscholen, 

stimuleren om met plezier te (blijven) lezen. 

In de komende weken gaan de leerlingen van groep 6 zo veel mogelijk 

boeken lezen (scoren) in de klas. Dit jaar worden de leerlingen via 

videoboodschappen aangemoedigd door Heracles speler Wout Droste. Ook willen we de 

gezinnen van deze leerlingen stimuleren om thuis mee te doen en zo veel mogelijk te 

lezen met de thuiseditie ‘Scoor een boek!’ Het hele gezin mag meedoen: jong en oud. 

Net als in de klas gaat het gezin op een poster met stickers bijhouden hoeveel boeken er 

zijn (voor)gelezen. Over 5 weken wordt de tussenstand opgemaakt. Na 10 weken sluiten 

we ‘Scoor een boek’ af met een sportieve happening! Succes allemaal! 

 

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

manier van werken voor wat betreft het vak rekenen. Onderaan de brief staat de link naar 

het filmpje, waarin uitgelegd wordt hoe er gewerkt wordt in deze groepen. Ook via Klasbord 

heeft u de link ontvangen om nog eens te horen hoe wij werken.  

Voor vragen bent u altijd welkom! 
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Portfolio  
Deze 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 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 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 vindt het voortgangsgesprek plaats voor de groepen 5 t/m 7. 

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

Start voortgangs-/adviesgesprekken 
De ouders van de leerlingen van groep 8 hebben 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.   

 

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, woensdag kiwi en op donderdag 

sinaasappel.  
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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 12 februari  
 

10.00 – 12.00 uur 
Welkom op  

Christelijke Dalton Basisschool  
‘De Maten’ 
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Gewonnen! 
Zaterdag 26 januari 2019 hebben we met de collega’s de grootste  

onderwijsbeurs van Nederland (NOT) bezocht. Bij de stand van  

B-Bot hebben we meegedaan met een programmeerspel en onder  

de deelnemers van die dag werd een B-Bot verloot. 

We hebben de B-Bot gewonnen! In de groepen 1 en 2 wordt de  

B-Bot ingezet zodat leerlingen spelenderwijs leren programmeren.  

 

Open podium groep Tommie (herinnering) 
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! 

 

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 februari  Open huis (10.00-12.00 uur) 

12 februari Voorleeswedstrijd Twenterand 

14 februari Rapport/portfolio 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 

25 februari Start gesprekkencyclus 

27 februari Hoofdluiscontrole 

28 februari Vomol groep 7 en 8 

 

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

 

 

mailto:infodematen@sco-t.nl
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