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 Later begint nu  

Tussen Pasen en Pinksteren lezen we hoe Jezus na 

zijn opstanding opnieuw bij zijn leerlingen kwam. 

Uiteindelijk gaat hij naar de hemel en ontvangen zijn 

leerlingen de heilige Geest. Ook lezen we het verhaal 

van Ruth, de vrouw uit Moab die met haar 

schoonmoeder mee ging naar Betlehem.  

In alle verhalen speelt toekomstperspectief een 

belangrijke rol. De toekomst is al lang begonnen! 

  

 

Ik help je wel (Ruth 1: 1-22 en 2:1-17) 

Noömi is uit Betlehem naar Moab verhuisd. In Moab sterven haar man Elimelech en haar 

beide zonen. Staat Noömi er nu helemaal alleen voor? Ze besluit terug te gaan naar 

Betlehem. Ruth, haar Moabitische schoondochter, gaat met haar mee. In Betlehem mag 

Ruth aren rapen op het land van Boaz.  

 

Liederen: 

Groep 3, 4 en 5 : Ga met God en Hij zal met je zijn 

Groep 6, 7 en 8 : Evenals een moede hinde naar het klare water smacht (Psalm 42) 

 

Welkom 
We verwelkomen na de meivakantie nieuwe maatjes bij ons op school! Amy en Mike 

Boezelman zijn in de meivakantie verhuisd naar Den Ham. Amy wordt het nieuwe maatje 

van groep 4 en Mike van groep 3. In de meivakantie zijn Mila Grotemarsink, Siem 

Veurink, Jesse Jansen en Imre Voort vier  jaar geworden. Mila en Jesse  zijn de nieuwe 

maatjes van groep Tommie en Siem en Imre van groep Elmo.  

Amy, Mike, Mila, Siem, Jesse en Imre heel veel plezier bij ons op ‘De Maten’! 
 

Afscheid 
Voor de meivakantie hebben we afscheid genomen van Thom en Joz Laarman. Zij starten 

vandaag op ‘de Marliaantjes’. We wensen jullie veel plezier toe op jullie nieuwe school! 

Ook hebben we afscheid genomen van juf Riëlle Eshuis (groep 5b). Zij gaat wonen en 

werken in Arnhem. Veel plezier en succes met het vinden van een nieuwe baan! 

 

Zending 
In de periode van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie hebben wij gespaard voor 

Stichting Manna en dan met name ‘Manna Happy Kids’. Veel kinderen in Twenterand 

groeien op in relatieve armoede, zij hebben bijvoorbeeld geen geld voor speelgoed of om 

hun verjaardag te vieren. Manna Happy Kids is er speciaal voor hen, en wij hebben hier 

ons steentje aan bijgedragen. Het geld dat wij gespaard hebben, wordt omgezet in 

bonnen, zodat deze kinderen zelf een cadeautje uit kunnen zoeken!  

In de afgelopen periode is er €230,- ingezameld. Allen hartelijk dank hiervoor!  

Voor de meivakantie zijn Jonathan, Isa en Puck met juf Maudy naar ‘Stichting Manna’ 

geweest om de bonnen te overhandigen. We kregen een rondleiding door het gebouw 

waar ze, naast het maken van de verjaardagsdozen voor de kinderen, ook kleren 

inzamelen, sorteren en strijken zodat het in de winkel uitgezocht kan worden.             

Het was erg interessant om te zien!   
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Zendingsdoel meivakantie tot zomervakantie  

In de komende periode sparen we voor 'Lovelight Romania'.  Dit is een organisatie die 

opkomt voor de allerarmste kinderen in het dorpje Jacodu, Roemenië: de Roma. Volgens 

de regering zijn zij geen burger, en mogen daarom bijvoorbeeld niet naar de dokter of 

naar school. ‘Lovelight Romania’ helpt deze kinderen, zodat ze wel naar school kunnen, 

door bijvoorbeeld kleding te regelen. Ook geven ze trainingen en cursussen zodat deze 

kinderen een vak kunnen leren om uit deze ellendige situatie te komen. Wij zullen sparen 

voor materialen voor de voor- en naschoolse opvang, zodat zij ook huiswerk kunnen 

maken of gewoon kunnen spelen zoals elk kind verdient.  

Sparen jullie mee? Alvast bedankt!  

 

‘Doe je best’ 
Maandag 6 mei is de laatste 'Doe je best' regel van dit schooljaar geïntroduceerd. Deze 

laatste regel ‘Doe je best’ omvat alle regels!  
Laat maar zien dat je de regels kent en hanteert. Alleen door samen verantwoordelijk-

heid te dragen en elkaar aan te spreken op de regels en jezelf aan de afspraken te 

houden kan het een succes worden. 
Door je aan afspraken te houden laat je zien dat je betrouwbaar bent en kan een ander 

op je vertrouwen. Dit alles met elkaar zorgt er mede voor dat een ieder zich prettig en 

veilig voelt bij ons op school.  
  

Leerlingenpanel 
De bedoeling van een leerlingenpanel is een open dialoog 

tussen de schoolleiding en een groep leerlingen over het 

onderwijs op ‘De Maten’. Naast een ouderpanel hebben we 

een leerlingenpanel. Goede communicatie met leerlingen 

is een van de kenmerken van kwaliteitsbeleid. De 

communicatie met de leerlingen als groep is belangrijk. 

Op deze manier krijgen we een goed beeld of er een 

goede afstemming is tussen wat wij beogen met ons 

onderwijs en hoe de kinderen dat ervaren.  

Uit zo’n gesprek komen verbeterpunten naar voren, die in 

het team worden besproken en als er draagvlak is, 
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worden ze in de praktijk gebracht. Steeds een andere groep leerlingen maakt deel uit 

van het leerlingenpanel. Bij wisselende samenstelling kunnen veel leerlingen aan de 

beurt komen. We kiezen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8.  
 

Entreetoets groep 7 
Vanaf woensdag 8 mei starten we met de Entreetoets voor groep 7 

begint. Niet iets om je druk over te maken, wel iets om serieus te 

nemen.  
De Entreetoets bestaat uit taken voor rekenen (getallen, meten en 

meetkunde, verbanden en verhoudingen), lezen (begrijpend lezen, 

opzoeken en samenvatten), taalverzorging (grammatica, interpunctie, 

spelling niet-werkwoorden en spelling werkwoorden). 

De leerlingen van groep 7 hebben de afgelopen weken al geoefend met 

Entreetoets-opgaven, zodat ze een beetje weten wat ze kunnen 

verwachten. Door het maken van de Entreetoets krijgen we een goed 

beeld waar een leerling goed in is en bij welke onderdelen de leerling 

nog extra ondersteuning nodig heeft. De Entreetoets bestaat uit 180 

opgaven die in 3 weken worden afgenomen. 

 

Thema kleuters 
De komende 4 weken werken we over ridders, prinsessen en kastelen. In deze weken 

praten, spelen, werken en leren we over de ridders en prinsessen.  

We bouwen een stevig kasteel van kleine blokken, knippen een ridder, prinses een 

spiegel of een zwaard en leren hierbij het knippen van ronde vormen.  
Ook stempelen of verven we een kasteel. Met kosteloos materiaal kan er 

een kasteel worden geknutseld, hiervoor hebben we keukenrollen 

nodig. Natuurlijk passen we de hoeken zoveel mogelijk aan bij het thema 

en leggen we verkleedkleren in de huishoek. 
Voor de prinsessen hebben we al jurken, maar het ontbreekt ons aan  

ridderpakken. Heeft u nog iets te leen voor ons? 
Onze doelen m.b.t. taal zijn: het vergroten van de woordenschat rondom  

het thema, klappen van woordstukken/klanken en verhalen vertellen.  
De doelen m.b.t. rekenen zijn: doortellen en tellen met sprongen van 2,  

splitsen en verdelen van geld. Daarnaast wordt geoefend met het rijgen 

in een bepaalde volgorde. 
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Schoolfotografie  
Op 6 mei gaan de schoolfoto’s online. Op deze dag krijgen de 

leerlingen de inlogkaarten mee.  

Er geldt een actieperiode t/m 15 mei 2019.  

Binnen de actieperiode wordt bij bestelling van minimaal één 

portretfoto de bijbehorende groepsfoto automatisch 

kosteloos aan je winkelmandje toegevoegd en kunt u kiezen 

voor de aflevermethode 'versturen via school'. Dan betaalt 

u geen verzendkosten. 

Na 15 mei kunt u nog wel foto’s bestellen maar is de groepsfoto 

niet meer gratis en kunt u de foto’s alleen naar uw huisadres 

laten verzenden. De verzendkosten hiervoor zijn € 2,70. Wilt u 

niet zolang wachten op uw foto’s, dan kan u natuurlijk ook kiezen om ze naar uw 

huisadres te versturen. De gemiddelde levertijd van foto’s is 8 werkdagen, voor overige 

fotoproducten is dit 14 werkdagen. 

Maakt u gebruik van de aflevermethode ‘via school’ dan kunt u de foto’s op school 

ophalen. De school zal u informeren wanneer dit kan. Veel plezier met het bekijken van 

de foto’s! 

Hartelijke groet jullie schoolfotograaf, Renate van der Heijden en Korinne Alberink - van 

Triest www.sgoolfotografie.nl 

 

Schoolreisjes 2019 
De Oudercommissie van ‘De Maten’ heeft voor groep 3 t/m 7 weer leuke 

schoolreisjes geregeld.  

Groep 3, 4 en 5 gaan op donderdag 6 juni naar Dinoland in Zwolle! De bus 

vertrekt om 8:45 uur van school (graag aanwezig zijn om 8.30 uur) en 

we zijn om 16:00 uur weer terug op school. 

Tussen de middag krijgen de kinderen patat met een snack en wat te 

drinken. Aan het einde van de dag krijgen de kinderen een ijsje. 

Natuurlijk mag er ook zelf wat lekkers, extra brood en drinken mee 

worden genomen voor tussendoor. Zeker bij warm weer is extra 

drinken aan te raden.  

De kosten voor dit schoolreisje zijn 23 euro per kind. Wilt u dit voor dinsdag 4 juni, in 

een envelop met naam van uw kind erop, aan de leerkracht geven? Alvast bedankt!  

Op www.dinoland.nl kunt u samen met uw kind alvast een kijkje nemen. 
 

Groep 6 en 7 gaan op donderdag 6 juni naar Kameleondorp  

Om 8:15 uur word je op school verwacht, want de bus vertrekt  

om 8:30 uur! Om 17.30 uur verwachten we weer terug op school te zijn.  

Tussen de middag krijgen de kinderen een warme hap en wat drinken. 

Als afsluiter krijgen de kinderen ook een heerlijk waterijsje. Natuurlijk 

mag je wat lekkers, extra brood en drinken meenemen voor tussendoor. 

Zeker bij warm weer is extra drinken aan te raden.  

De kosten voor dit schoolreisje zijn 32 euro per kind. Wilt u dit voor 

dinsdag 4 juni, in een envelop met de naam van uw kind erop, aan de 

leerkracht geven? Alvast bedankt!  

U kunt samen met uw kind ook even een kijkje nemen op 

www.kameleonterherne.nl    

 

http://www.sgoolfotografie.nl/
http://www.dinoland.nl/
http://www.kameleonterherne.nl/
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Schoolfruit  
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.  

 

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  

 

 

GGD nieuws 
Tekenbeet 

De meeste mensen worden gebeten  

tussen maart en oktober.  

Van een tekenbeet kunt u ziek worden.  

Controleer uzelf en anderen op tekenbeten  

nadat u ‘in het groen bent’ geweest.  

Bent u gebeten door een teek, dan is 

het belangrijk dat u hem snel weghaalt. 
 

Eikenprocessierups 

Voorkom klachten en houd rekening met brandharen  

van eikenprocessierupsen. Laat  rupsen met rust 

en vermijd contact met nesten en spinsels. 

http://www.voedingscentrum.nl/
http://plazilla.com/page/4295107352/hoe-herken-je-een-tekenbeet
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eIs9Ds-UnB8XDM&tbnid=XwhiJ1KP9N-afM:&ved=0CAUQjRw&url=http://renskecramerteksten.wordpress.com/2012/02/28/eindelijk-betrouwbare-test-voor-ziekte-van-lyme/&ei=8p9BU4z4GMKV0AXKz4Bw&bvm=bv.64367178,d.Yms&psig=AFQjCNE-jnkOpMUfqWePDatMSg06jwth-A&ust=1396895961980592
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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  
6 mei  ‘Doe je best’ 

6 mei MR vergadering 

8 mei  Hoofdluiscontrole 

8 mei  Start entreetoets groep 7 

8 mei Tuinonderhoud 

9 mei Afsluiting ‘Scoor een boek’ groep 6 

12 mei Moederdag 

13 mei Start Gesprekkencyclus 

14 mei Leerlingen van groep 1 en 2 vrij (’s middags) 

15 mei  Leerlingenpanel 

 

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/

