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Geloof mij!  

We lezen uit de boeken 1 en 2 Koningen verhalen 

over de profeten Elia en Elisa. Zij vertellen aan 

machthebbers en gewone mensen dat ze mogen 

vertrouwen op de Heer.  

Soms hebben ze het daar zelf ook moeilijk mee, 

maar steeds opnieuw laat God merken dat ze niet 

alleen zijn. 

 

  

 

 

 

Water en vuur (1 Koningen 18: 20-46) 

De Israëlieten moeten kiezen tussen Baäl en de Heer. Die twee gaan niet samen, het is 

de één of de ander. Om te laten zien dat God macht heeft, stelt Elia voor dat ze om vuur 

zullen bidden. De profeten van Baäl bidden zich een ongeluk, maar worden niet gehoord. 

Elia’s gebed wordt wel gehoord, zelfs nadat hij het altaar eerst onder water zet. 

 

Liederen: 

Groep 3, 4 en 5 : Onder, boven, voor en achter 

Groep 6, 7 en 8 : Jesus you are my super hero 

 

Dalton 
Zijn ouders op een daltonschool daltonouders? (uit: Expeditie Dalton) 

Er bestaan geen ‘daltonouders’. Ouders hoeven thuis bijvoorbeeld geen planbord in de 

keuken te hebben of zichzelf en hun kinderen taakjes te geven, zoals die op school 

gebruikt worden. Voor kinderen is het wel fijn als de wereld thuis niet heel erg verschilt 

van die van school. Het is natuurlijk fijn als ouders een bewuste keuze maken voor 

daltononderwijs omdat de kernwaarden van het daltononderwijs goed passen bij hun 

opvoeding.   

Een daltonschool wil kinderen opvoeden tot zelfstandige, sociale, democratische mensen 

en ouders vinden dat ook heel belangrijk.  

Om het verschil niet te groot te laten zijn, is het ook handig als kinderen thuis wel eens 

de vrijheid hebben om iets voor zichzelf te kiezen. Thuis leren kinderen ook verantwoor-

delijkheid te dragen voor zichzelf, voor anderen, maar bijvoorbeeld ook voor het netjes 

houden van het huis en hun kamer. Net als op school zouden kinderen ook thuis samen 

kunnen leren werken en met elkaar leren overleggen. 

 

Leerling: 

‘Nou ik vind mijn moeder best wel een daltonmoeder. Ze heeft in de keuken ook een 

bord, waarop ze schrijft wat we die week gaan doen en ook welke boodschappen er 

gedaan moeten worden. Soms schrijft ze er ook op dat ik mijn kamer moet opruimen’.   

 
 
 

 
 

http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden#verantwoordelijkheid
http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden#zelfstandigheid
http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden#samenwerking
http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden#effectiviteit
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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. 

 

Schoolreis kleuters 
Op donderdag 20 juni a.s. gaan alle leerlingen van groep Tommie en Elmo op schoolreis 

naar ‘De Flierefluiter’ in Raalte. Alle leerlingen worden om 9.00 uur op school verwacht. 

De bus vertrekt om 9.15 uur en we verwachten om 14.30 uur terug bij school te zijn. 

Komt u ons uitzwaaien? 

De kinderen hoeven zelf niets mee te nemen. Ook voor een snoepje in de bus zal worden 

gezorgd.  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

            Jaargang 2018-2019 

            17 juni 2019 

Feest! 
 

Op vrijdag 21 juni trouwt juf Ellenoor van 

der Veen met Chiel Mars. De leerlingen 

van het schoolkoor, groep 6 en groep 8 

zijn ’s middags uitgenodigd voor de 

kerkdienst en het feest in Lemele.  

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

Veel liefde en geluk juf Ellenoor! 

 

 
 
 

 
 

Feestdag ‘De Maten’! 

 

10 jaar daltononderwijs  

5 jaar ‘nieuw’ gebouw  
 

dus………..Tijd voor een feestje! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Op vrijdag 28 juni 2019 vieren we samen dat we 10 jaar daltonschool zijn en dat we 5 

jaar in het ‘nieuwe’ gebouw zitten. De hele dag staat in het teken van feest. Inmiddels 

zijn de voorbereidingen in volle gang. We maken er een feestelijke dag van met 

spelletjes, traktaties, workshops, knutselen, etc.! 

Alle leerlingen gaan deze vrijdag tot 14.00 uur naar school. 

De kinderen mogen de fruittas/lunchtas thuislaten. Voor eten en drinken wordt de hele 

dag gezorgd. 

http://www.google.nl/imgres?start=477&sa=X&biw=1680&bih=950&tbm=isch&tbnid=FneJgk38oQJyCM:&imgrefurl=http://www.jotheaterke.eu/page/feest&docid=6RvC3iUt5tzpNM&imgurl=http://www.webklik.nl/user_files/3318/images.png&w=204&h=182&ei=e6j3UsuPNeviywO4nIGYBg&zoom=1&ved=0CJkCEIQcMFw4kAM&iact=rc&dur=5908&page=14&ndsp=36
http://www.google.nl/imgres?start=477&sa=X&biw=1680&bih=950&tbm=isch&tbnid=FneJgk38oQJyCM:&imgrefurl=http://www.jotheaterke.eu/page/feest&docid=6RvC3iUt5tzpNM&imgurl=http://www.webklik.nl/user_files/3318/images.png&w=204&h=182&ei=e6j3UsuPNeviywO4nIGYBg&zoom=1&ved=0CJkCEIQcMFw4kAM&iact=rc&dur=5908&page=14&ndsp=36
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Onder leiding van medewerkers van ‘De Klankenkaravaan’ bereiden we samen een 

voorstelling voor waar alle leerlingen aan meedoen.  

’s Middags van 13.00-14.00 geven we als ‘De Maten’ een voorstelling in gymzaal  ‘de 

Beukenhage’ waar alle groepen optreden. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als u daarbij 

aanwezig kunt zijn. Opa’s, oma’s en overige belangstellenden zijn dan ook van harte 

welkom! 

Na de voorstelling gaan alle leerlingen eerst mee naar de klas en daarna naar huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  
19 juni i.v.m. het Jubileumfeest vervalt juffendag 

20 juni Schoolreis kleuters 

21 juni  Trouwdag juf Ellenoor 

24 juni GGD groep 2 

26 juni Leerlingen groep 1 t/m 4 zijn vrij 

28 juni Feestdag ‘De Maten’  

3 juli Open podium groep 6 

 

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/

