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     Pak mijn hand  

Jezus ging op weg naar het feest dat Pasen heet.  

Hij vertelde onderweg dat God mensen niet vergeet.  

Hij zei: Pak mijn hand, dan help ik jou.  

Pak mijn hand, een nieuw begin.  

Pak mijn hand, ik blijf je trouw en geef je leven zin.  

Donker was de nacht en het kruis kwam dichterbij.  

Jezus bad om kracht en Hij riep: God, helpt U mij?  

Wees mijn herder die voor eeuwig op mij past.  

Maak vandaag mijn woorden waar.  

Pak mijn hand, dan help ik jou.  

Pak mijn hand, een nieuw begin.  

Pak mijn hand, ik blijf je trouw en geef je leven zin.  

 

Jezus leeft! (Johannes 19:38-42 en 20:1-23) 

Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De dood is overwonnen, 

Jezus leeft!  

 

Liederen: 

Groep 3, 4 en 5 : Zeg het voort 

Groep 6, 7 en 8 : De Heer is waarlijk opgestaan (Gezang 208) 

In alle groepen liederen voor de paasviering. 

 

PASEN, PASEN, PASEN 

Niemand kon de dood verslaan 

PASEN, PASEN, PASEN 

Toch heeft Jezus dat gedaan 

Drie dagen in een graf gegaan 

Om ieder te verbazen 

Want daarna is Hij opgestaan  

’t Is PASEN 

 

Paasviering 
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het thema dat we 

daarbij volgen is: Pak mijn hand. Het zijn woorden die Jezus misschien wel vaak gebruikt 

heeft; Pak mijn hand, dan help ik je. Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak 

mijn hand maar, dan breng ik je verder. De woorden ‘pak mijn hand’ zijn een 

uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in 

de problemen zit, kun je deze woorden gebruiken als een vraag of gebed; Pak mijn hand, 

laat me niet alleen.  

De komende weken horen de kinderen Bijbelverhalen waarin beide kanten van dit thema 

belicht worden.  

Op donderdag 18 april vieren we op school Pasen! Het feest van een nieuw begin!  

Hij vroeg: Pak mijn hand en houd mij vast.  

 

Paaslunch 

Op donderdag 18 april zal er op school een paaslunch aangeboden worden. Dit houdt in 

dat we als school de broodjes en het drinken verzorgen. De kinderen nemen zelf een 

bord, bestek en beker mee. Als uw kind een allergie/dieet heeft, wilt u dan zelf even 
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contact opnemen met de groepsleerkracht? Dan kunnen we gezamenlijk bekijken wat de 

beste oplossing is.   
 

Vrij! 
Donderdag 4 mei de dag van de herdenking.  

Heel het land staat er bij stil, twee minuten lang. Die twee stille minuten, even nadenken 

over wat er is gebeurd. 

Dat wij blij mogen zijn, dat er geen oorlog meer is in ons land! 

 

Elk mens is UNIEK en heeft het recht om VRIJ te zijn 

Vrij van vluchten 

Vrij van vervolging 

Vrij van marteling 

Vrij van mishandeling 

Vrij van oorlog 

Vrij van lijden 

Vrij van honger 

Vrij van onderdrukking 

 

Vakantierooster 2019-2020 
Herfstvakantie    21 oktober t/m 25 oktober 2019  
Kerstvakantie    23 december t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie    17 februari t/m 21 februari 2020 

Pasen      10 april  t/m 13 april 2020  

Meivakantie     27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart    21 mei en 22 mei 2020  

Pinksteren     1 juni 2020 

Zomervakantie    3 juli 12.00 uur t/m 14 augustus 2020  

 

Eindtoets groep 8 
Op dinsdag 16 en woensdag 17 april mag groep 8 laten zien wat ze in de afgelopen 8 

jaar geleerd hebben op school. Dan maken zij namelijk de Cito Eindtoets. 

Op deze 2 ochtenden wordt er gewerkt aan de volgende onderdelen: rekenen, taal, 

begrijpend lezen, spelling en studievaardigheden. 

De uitslag van deze toets zou het advies voor het voorgezet onderwijs, dat reeds 

gegeven is, moeten bevestigen. 

Jongens en meiden van groep 8: heel erg veel succes! Haal eruit wat erin zit! 
 

Kunstweken musea  
De Kunstweken musea kunnen open! 

De leerlingen hebben allemaal hard gewerkt aan hun creatie voor ‘De Kunstweken’. Echte 

kunst verdient het door zoveel mogelijk mensen bewonderd te worden. Daarom zijn alle 

werkjes nu ook te zien in een speciaal voor ieder kunstenaartje gemaakt online museum. 

  

Kijk in de museumfolder van uw kind 

Met behulp van de folder die de kinderen vandaag ontvangen, nodigen ze (samen met u) 

eenvoudig alle familie en vrienden uit voor hun eigen museum mèt heuse museumshop. 

Echte fans kunnen hier leuke spulletjes met de tekening erop bestellen. Unieke 

aandenkens die u nog langer laten genieten van de kunst van uw kind! 
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Goed om te weten 

 De werkjes van de kinderen die hun museum geopend hebben, verschijnen 

automatisch ook in de galerie van de klas en dat is belangrijk voor het vervolg 

van ons project: Zien & Bespreken.  

 Museum open = een gratis wenskaart van de eigen tekening!  

 Alle aankopen zijn geheel vrijblijvend. Met uw bestelling maakt u dit project 

echter mogelijk (onze school hoeft hier verder niets voor te betalen) en steunt u 

ook nog eens het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

 Op 3 mei sluiten alle musea automatisch en wordt een start gemaakt met de 

productie van de bestelde souvenirs. 

 Ongeveer 2 weken later worden deze in een tasje meegegeven aan uw kind. 

Lukt het openen van het museum niet? Ga dan naar www.kunstweken.nl en klik bovenin 

op ‘Inloggen’ en dan op ‘Naar jouw museum’. 

Veel plezier met het kunstwerk van uw kind! 

 

Koningsdag 2019 
Oranje hart Den Ham is al weer volop met de 

voorbereidingen bezig voor Koningsdag 2019. Deze dag 

valt midden in onze meivakantie. Als scholen van Den 

Ham hebben we samen overlegd dat de leerlingen van 

de groepen 1 t/m 4 allemaal een versiering maken maar 

dat we niet gezamenlijk naar ‘De Brink’ gaan.  

Natuurlijk is er ’s morgens een aubade op ‘De Brink’ 

maar daar kunt u op eigen gelegenheid naar toe. 

De activiteiten vinden deze dag plaats op de nieuwe 

locatie aan de Ommerweg.  

Voor de jongere kinderen is er een theatershow in de 

tent. 

 

Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 wordt de zeepkistenrace georganiseerd! 

Wanneer je deel wilt nemen aan deze zeepkistenrace dan moet je je voor donderdag 18 

april 2019 opgeven bij je juf! 

 

Koningsspelen 2019  
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Op vrijdag 12 april was het de dag van de Koningspelen. Het was dit jaar erg vroeg 

i.v.m. Pasen maar we hebben een fijne, koude dag gehad. Gelukkig waren de meeste 

spellen binnen!  

We zijn samen gestart met de Koningsdans ‘Pasapas’ op het schoolplein. Daarna een 

goed verzorgd en gezond ontbijt in iedere groep! 

Voor de groepen 1 t/m 4 was een spellencircuit georganiseerd op het plein en in de 

gymzaal. De kinderen hebben vooral genoten van de stormbaan op het plein.  

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben gesport bij sportschool ‘Sport je Fit’.  

In een circuitmodel hebben ze de volgende activiteiten gedaan: dansen, kickboksen, 

bootcamp en voetbal. Het was een sportieve ochtend.  

We hebben samen genoten van deze Koningsspelen! 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Schoolfonds ‘De Maten’ 
U heeft een poosje geleden toestemming gegeven voor een éénmalige machtiging t.n.v. 

het Schoolfonds ‘De Maten’. Inmiddels is vorige week het toegezegde bedrag van uw 

rekening afgeschreven. 

 

Schoolfruit laatste week 
Wij hebben de afgelopen 20 weken meegedaan 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.   

Deze week is de laatste week dat de leerlingen fruit ontvangen vanuit het EU 

Schoolfruit project maat we willen graag doorgaan met deze goede gewoonte 

en we willen u als ouders vragen om uw kind op dinsdag, woensdag en 

donderdag één stuk fruit/groente mee te geven naar school.  

Groente en fruit: een duurzame keuze! 

Van groente en fruit kun je veel eten. Je krijgt dan veel gezonde voedingsstoffen binnen 

en deze producten zijn ook niet zo slecht voor het milieu. Want er is niet zoveel energie, 

grond en water voor nodig.  

Op www.voedingscentrum.nl kunt u goede informatie vinden over lekkere drankjes en 

gezonde voeding.  

http://www.voedingscentrum.nl/
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Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de kinderen fruit/groente voor de 

ochtendpauze. Deze week op dinsdag mandarijn, woensdag kiwi en op donderdag peer.  

 

Bedankje tuinonderhoud 
Afgelopen woensdagavond is er door een groep ouders de tuin weer 

onkruidvrij gemaakt. Het weer zat niet helemaal mee maar er is weer hard 

gewerkt. Super fijn dat ouders zich willen inzetten voor een mooi 

onderhouden schoolplein/schooltuin voor de kinderen. Het is goed om te zien 

dat vele handen ook werkelijk licht werk maken. OUDERS BEDANKT! 

 

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  
16 en 17 april  Eindtoets groep 8 

18 april Paasviering 

19 april  Goede vrijdag 

21 en 22 april  Pasen 

27 april  Koningsdag 

4 mei  Herdenking gevallenen 

5 mei  Bevrijdingsdag 

19 april t/m 5 mei  Meivakantie 

6 mei  ‘Doe je best’ 

6 mei MR vergadering 

8 mei  Hoofdluiscontrole 

8 mei  Start entreetoets groep 7 

 

 
 
  

mailto:infodematen@sco-t.nl
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Tot slot 
We wensen u een goede week toe en een fijne meivakantie!       
Het volgende ‘Infomaatje’ verschijnt op maandag 6 mei 2019! 

 

Met vriendelijke groet, Team ‘De Maten’   

 

 

 

 


