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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! 

  

 

Veel geluk! (Ruth 3: 16-18 en 4:1-17) 

Boaz wil met Ruth trouwen. Hij wordt dan de eigenaar van het land van Elimelech.  

Maar er is een ander familielid die daar ook recht op heeft. Daarom gaan ze eerst in de 

stadspoort overleggen. Het andere familielid doet afstand van zijn rechten, zodat Boaz en 

Ruth samen verder kunnen. Ze krijgen een zoon, een kleinzoon van Noömi. Dat kind zal 

later de opa zijn van koning David.  

 

Liederen: 

Groep 3, 4 en 5 : Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Groep 6, 7 en 8 : 10.000 redenen (Opwekking 733) 

 

Dalton 
Helen Parkhurst de oprichtster van het daltononderwijs, vindt het belangrijk dat 

leerlingen actief betrokken worden bij hun eigen leerproces en dat van anderen. Door de 

leerlingen op school waardevolle ervaringen te laten opdoen kunnen ze worden 

voorbereid op de samenleving. Bij dat proces 'leren voor het leven' is het belangrijk dat 

ieder kind in zijn waarde wordt gelaten en dat het zijn karakter en eigenschappen zelf 

kan ontwikkelen. 

‘A fearless human being!’ (mensen zonder vrees). Volgens Parkhurst is dat wat de 

maatschappij nodig heeft: mensen, die onbevreesd in het leven staan, die vol 

zelfvertrouwen, creatief, initiatiefrijk en sociaal zijn en die hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid nemen. Daltononderwijs is volgens haar geen ‘methode of manier’ 

maar een wijze van omgaan met elkaar.  

Hoe gaat dat dan leren op een daltonmanier?  

Je moet leren om LEF te hebben. 

‘Ken je Pippi Langkous?’ Zij heeft eens gezegd: ‘Ik heb het nog 

nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’  

Dat vinden wij een goede houding bij het leren. Leerlingen willen 

volgens ons allemaal wel nieuwe dingen leren. Dat is toch zo? 

Daarom denken wij dat de beste manier van leren is om zelf te 

ontdekken, te ervaren en te proberen en om niet bang te zijn om 

fouten te maken. Van fouten kun je leren! Dus je moet zelfs 

fouten maken! 

Als leerlingen mensen met lef moeten worden, moeten ze dat 

oefenen. Leven, werken en leren leer je, volgens ons, door te 

oefenen met leven, werken en leren.  
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Leerlingen moeten dus oefenen om leerlingen met LEF te zijn. Dat kan door te oefenen 

met zelf doen en samen doen, door te oefenen met kiezen en verantwoordelijkheid te 

dragen en door te oefenen met en na te denken over wat je in je eigen leven zelf wil.  

Dat is best lastig, want dat betekent ook, dat je moet oefenen met dingen die je nog 

nooit gedaan hebt. Maar denk dan nog maar eens aan Pippi! 

 

Verslag leerlingenpanel woensdag 15 mei  
Op woensdag 15 mei heeft het leerlingenpanel 

plaatsgevonden. Uit groep 3 t/m 8 is een leerling 

gevraagd om deel te nemen aan het leerlingenpanel 

van de school. Tijdens het gesprek met juf Jenny en 

juf Eline hebben de leerlingen vragen beantwoord, 

ook hebben ze ideeën en tips gegeven.  

De leerlingen kunnen merken dat ze op een 

daltonschool zitten, omdat ze mogen samenwerken 

met elkaar en dat ze op verschillende plekken 

mogen werken. Het is voor hen heel gewoon, ze 

weten niet anders. Een leerling die van een andere school komt geeft aan dat je het 

vooral merkt aan de ruimtes, zoals de werkplek, stilteplek, flexruimte waar je mag 

werken. En het ‘laat weten waar je bent bord’, waarop je laat weten waar je gaat 

werken. Alle leerlingen (aanpak 1, 2 en 3) krijgen hier instructie op niveau, dat vinden de 

leerlingen fijn. Het werken op de verschillende werkplekken wordt als prettig ervaren. 

Het samenwerken gaat goed. Het is fijn dat je elkaar kunt helpen als iets moeilijk is. 

Tijdens de instructie mag dat natuurlijk niet, maar daarna kun je samen de opdracht 

maken. Er zijn ook samenwerkopdrachten bij ‘Da Vinci’ (de methode voor wereld 

oriëntatie), dit vinden de leerlingen erg leuk. Het gaat beter als je samen aan de 

opdracht kunt werken.  

De leerlingen vinden de school hartstikke mooi. Ze geven aan dat de jassen en tassen 

wel beter opgeruimd kunnen worden. Als ze eraf vallen moeten ze ook weer opgehangen 

worden. De juffen moeten er wel op blijven letten dat er rustig gewerkt wordt op de 

gang. Dat er geen leerlingen zijn die andere leerlingen storen als ze bv. naar de wc gaan. 

Dat de klassen stil zijn op de gang als ze naar de gym gaan.  

De leerlingen vinden dat we een leuk schoolplein hebben. Ze weten niet altijd wat ze 

moeten gaan doen. De schommels zijn ook vaak bezet. De leerlingenraad is nog aan het 

kijken welk speelgoed er is en of er nog iets aangeschaft moet worden. We hebben vorig 

jaar een tijdje buitenspeelkaarten ingezet. Dat kunnen we nu wel weer gaan doen. Dan is 

er elke week een spel van de week die de leerlingen kunnen gaan doen.  

De leerlingen geven aan dat ze goed door de juffen worden geholpen. Het is leuk om af 

en toe een spelletje tussendoor te doen.  

Het werken met de leerlijnen vinden ze goed gaan. Het is nog wel even lastig om het 

goed af te kleuren.  

In groep 7 proberen de leerlingen op dit moment de digitale rekenmethode Gynzy uit en 

in groep 8 Snappet. Beide methodes werken vanuit de leerlijn rekenen.  

In de groepen 3 t/m 8 werken ze met chromebooks. Per tweetal is er een chromebook 

beschikbaar. Ze mogen leerspelletjes spelen, oefenen voor rekenen en spelling, werken 

aan doelen, e.d. Dit vinden de leerlingen goed gaan. 

Ze vinden het fijn dat ze bij de gesprekken mogen zijn. De ouders hoeven dan niet te 

vertellen hoe het gesprek is gegaan. Je hoort direct hoe het gaat en waar je nog aan kan 

werken. De leerlingen van groep 3 en 4 zijn niet bij alle gesprekken aanwezig.  
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De leerlingen voelen zich veilig op school. Er wordt niet gepest. Er wordt wel door 

sommige leerlingen geplaagd. Als leerlingen plagen wordt dit wel door de juf aangepakt. 
Op het pannaveldje gaat het niet altijd goed. Daar moeten we nog eens extra aandacht 

aan besteden.   

Het open podium vinden ze erg leuk. Leuk om zelf te doen en om naar anderen te kijken. 

De leerlingen geven aan dat de ouders het ‘Infomaatje’ wel lezen, maar dat ze dat zelf 

bijna niet doen. Op de vraag wat beter kan geven ze aan dat ze graag meer creatief 

zouden willen. En dat ze (meer) willen werken in de tuin.  

De leerlingen vinden het hartstikke leuk om op ‘De Maten’ te zitten. We eindigden met de 

vraag: ‘Welk cijfer zou je de school geven?’ En dat was een 10 met plusjes. 

Het was een leuk gesprek. Fijn, dat de ze op deze manier met ons mee willen denken en 

tips geven voor verbetering. We willen de leerlingen die hieraan meegedaan hebben heel 

erg bedanken voor hun goede inbreng.  

 

Gesprekkencyclus  
In de maanden mei en juni wordt u opnieuw in de 

gelegenheid gesteld om samen met de leerkracht en uw kind 

in gesprek te gaan. Met de gesprekken beogen wij een 

wederzijdse betrokkenheid op het onderwijs aan uw kind.  

De ervaringen van u, uw kind en de leerkracht vormen 

samen de uitgangpunten voor het gesprek. Om het gesprek 

op elkaar af te stemmen willen wij u vragen om de 

vragenlijst, die bij de uitnodiging wordt meegestuurd, door te 

nemen en voor uzelf gesprekspunten te noteren.  

Mede door de gesprekken op deze manier te voeren geven 

wij input aan onze vijf daltonkernwaarden. 

We vinden dat samenwerking en een gedeelde 

verantwoordelijkheid tussen ouders, leerkracht en kind  onlosmakelijk is verbonden met 

goed onderwijs.  

U bent immers de ervaringsdeskundige met betrekking tot uw kind. Uw ervaringen en die 

van uw kind kunnen zeer nuttig zijn voor ons als leerkracht om onze aanpak nog beter af 

te stemmen op wat uw kind nodig heeft. Wij zijn ons ervan bewust dat de ouder en de 
school ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om opvoeding en/of 

onderwijs en daarmee samenhangende grenzen. 

Vanzelfsprekend vinden wij dat de stem van het kind gehoord moet worden. We willen de 

kinderen voorbereiden op de toekomst. Een toekomst die o.a. vaardigheden als 

samenwerken, overleggen, reflecteren en evalueren, probleemoplossend vermogen en 

analyseren van situaties vraagt. 

Mede door onze vorm van Daltononderwijs en de invulling van onze gesprekkencyclus 

geven wij kinderen de mogelijkheid om aspecten uit de vaardigheden voor de 21e eeuw 

te oefenen. 

 

Open podium groep 5a 
Wat zijn we het afgelopen schooljaar muzikaal bezig geweest op ‘De 

Maten’! Groep 5a wil het u graag laten zien en horen tijdens het open 

podium. Het belooft een muzikaal spektakel te worden! 

Aanstaande vrijdag 24 mei om 11.15 uur kunt u het meemaken.  

Ouders, opa's en oma's en overige belangstellenden worden  

van harte uitgenodigd! 
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Kamp groep 8 
Om de basisschoolperiode gezamenlijk af te sluiten en 

te vieren, gaat groep 8 op maandag 27, dinsdag 28 en 

woensdag 29 mei a.s. op schoolkamp! Dit jaar gaan 

we voor de vierde keer naar groepsaccommodatie 'De 

Heidebloem' in Haarle. Er zullen allerlei activiteiten 

ondernomen worden, zowel in- en rondom de 

accommodatie als een stukje daarbuiten. Op 

dinsdagavond is natuurlijk ook de bonte avond! We 

zijn al erg benieuwd naar alle optredens!  

Juf Martha, juf Ilse B, juf Maudy, juf Ellenoor en juf 

Eline gaan mee als begeleiding.  

Wilt u groep 8 komen uitzwaaien? Dat kan op maandag 27 mei om 8.45 uur bij school.  

We gaan er een gezellig kamp van maken! 

 

De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn deze week (27 t/m 31 mei) vrij.  

 

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.dinoland.nl/
http://www.kameleonterherne.nl/
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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  
20 mei Gastles ‘Overleven’ groep 6 

23 mei Schoonmaak groep 1 t/m 4 (19.00 uur) 

24 mei  Open podium groep 5a 

27 mei t/m 29 mei  Kamp groep 8  

27 mei t/m 29 mei  Leerlingen groep 1 t/m 4 vrij 

30 mei Hemelvaartsdag 

31 mei Vrij 

3 juni GGD groep 2 

3 juni Oudercommissie vergadering 

6 juni Schoolreis groep 3 t/m 7 

7 juni Pinksterviering 

 

Tot slot 
We wensen u een goede week toe!       
Het volgende ‘Infomaatje’ verschijnt op maandag 3 juni 2019! 

Met vriendelijke groet,  

Team ‘De Maten’   

 

 

mailto:infodematen@sco-t.nl
http://www.dematen.sco-t.nl/

