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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. 

 

  

 

 

 

Je bent niet alleen (1 Koningen 19: 1-21) 

Izabel, de vrouw van koning Achab, staat Elia naar het leven. Hij vlucht en komt terecht 

onder een bremstruik, waar hij God vraagt om een eind aan zijn leven te maken. Na een 

reis van veertig dagen komt Elia bij de Horeb, waar hij de Eeuwige ontmoet.  

Elia is niet alleen. 

 

Liederen: 

Groep 3, 4 en 5 : Ik ken je wel (Oke4kids) 

Groep 6, 7 en 8 : Dit is de tijd van Elia (Opwekking 570) 

 

Musical en afscheid groep 8 
In de laatste schoolweek voert groep 8 de musical 

 ‘Help we zijn het bruidspaar kwijt’ op 

en wel op de volgende momenten:  
 

Maandag 8 juli: 09.30 uur onderbouw ‘De Maten’ 

Maandag 8 juli:  13.00 uur bovenbouw ‘De Maten’ 

Dinsdag 9 juli:   13.00 uur 2 genodigden per  

   leerling en oud-leerlingen 

Dinsdag 9 juli:   18.30 uur ouders groep 8 

 

Dinsdag 9 juli is tevens de afscheidsavond, deze wordt 

afgesloten met een hapje en een drankje op het 

schoolplein.  

Op woensdag 10 juli mogen de kinderen van groep 8 

om 9.30 uur op school komen. Ze zullen rond 11.00 

uur vrij zijn. 

U bent van harte welkom! 
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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. 

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. 
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De Groene Jager 
Hartelijk dank voor het meedoen met de creatieve 

activiteit over ‘De Groene Jager’. 

Van alle werken is een leuke expositie samengesteld in 

het ‘Middendorpshuis’. De prijsuitreiking vond afgelopen 

Midzomeravond (zaterdag 22 juni) plaats op ‘De Brink’ 

door burgemeester Van der Kolk. Daarna heeft zij met 

de kinderen en ouders het werk bekeken. 

De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden 

van TTI en van het Expositiehuis (woensdag, donderdag 

en vrijdag 14.00-16.00 uur). 

Vriendelijke groet namens de Midzomeravondcommissie 
  

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  
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 

3 juli  Kennismaking nieuwe groep (11.00 - 12.00/12.30 uur) 

4 juli Rapport mee groep 3 t/m 8 

4 juli Portfolio mee groep 1 en 2 

5 juli Open podium groep 4 

 

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/

