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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. 

 

  

 

 

 

Wil je nog meer? (1 Koningen 21:1-29 en 2 Koningen 2:1-18) 

Koning Achab heeft bijna alles, maar wil toch nog meer. Door een list van Izebel krijgt hij 

de wijngaard van Nabot te pakken, maar Elia spreekt hem namens God aan op zijn 

gedrag. Later horen we dat Elia’s opvolger Elisa dubbel wil delen in zijn geest. Wil hij nog 

meer? 

 

Liederen: 

Groep 3, 4 en 5 : Driftkikker – ik ken je wel 

Groep 6, 7 en 8 : Wiebel, wankel, waggel (Opwekking kinderen) 

 

Kennismaking nieuwe groep 
Woensdagmorgen 3 juli is het dan zover! Dan gaan alle kinderen en juffen  

kennismaken met de nieuwe groep. Deze morgen zitten de kinderen in het lokaal  

waar de huidige groepen 1 t/m 8 les ontvangen.  

Alle ouder(s)/verzorger(s) ontvangen vandaag een brief via de mail met de 

groepsindeling 2019-2020.  

 

Rapporten  
Op donderdag 4 juli krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. Het rapport is voor 

de kinderen en daarom vinden we het belangrijk om van te voren het rapport met de 

kinderen te bespreken. U mag gebruik maken van de rapportbespreking. Zou u de 

leerkracht een mail willen sturen, wanneer u hier gebruik van wilt maken? B.v.d.  

 

Portfolio groep 1 en 2  
Donderdag krijgen de kinderen van groep 1 en 2 hun portfoliomap mee naar huis. Een 

portfolio is een persoonlijke map dat bestaat uit een door de leerling bewust gekozen 

selectie van werk. De leerkracht coacht dit proces. De leerlingen verzamelen werk in 

deze map waar ze trots op zijn en daarom graag willen bewaren. Daarnaast geeft het 

portfolio van de leerlingen van groep 3 t/m 8 de leerling inzicht in zijn/haar vorderingen. 

Het is mooi om in gesprek te gaan met uw kind over het bewaarde werk. Uw kind kan 

waarschijnlijk goed vertellen waarom hij of zij dit heeft bewaard.  

De leerlingen van groep 2 mogen de portfoliomap thuis houden, leuk om te bewaren voor 

later. In groep 3 krijgen ze een nieuwe portfoliomap.  

De portfoliomap van de kinderen van groep 1 moet na de zomervakantie weer 

mee naar school. Zou u op het formulier een handtekening willen zetten? B.v.d. 
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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! 
 

Lezen in de vakantie moet je blijvend DOEN! 
Heerlijk, het is bijna vakantie! 

Maar wist je dat je leesniveau kan dalen met wel 1 of 2 

AVI-niveaus als je 6 weken lang niet meer leest in de 

vakantie?  

Je hebt dit jaar zo goed je best gedaan om beter 

te (leren) lezen, dat laat je dan natuurlijk niet 

gebeuren!  

Want lezen moet je bijhouden.  

En lees jij ook zo graag?  

Dan is dit cadeautje van de bibliotheek echt wat voor 

jou! 

Ga naar de www.vakantiebieb.nl en lees hoe je de app kunt downloaden op je tablet of 
telefoon, helemaal gratis en voor niets.   

Je kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus.  

Voor elke leeftijdscategorie zijn er superleuke jeugdboeken te downloaden.   

Ook voor u als ouder(s)/opvoeder(s) zijn er weer prachtige boeken te lezen en u weet 

het vast wel, goed voorbeeld doet goed volgen! Heel veel leesplezier met elkaar! 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.vakantiebieb.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi46eWI1O7iAhXEIVAKHSqSDkgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.spotlightmusicalproductions.nl/Onze-musicals/Help,-we-zijn-het-bruidspaar-kwijt!&psig=AOvVaw2xQKYgKVQ6Dw5Q_GmmkR9R&ust=1560796998430934
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Feestdag ‘De Maten’! 
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Wat hebben wij vrijdag 28 juni een prachtig feest gevierd!  

Onder begeleiding van ‘de Klankenkaravaan’ werd een muzikaal project 

ingestudeerd en uitgevoerd. Op het schoolplein was een spellencircuit 

uitgezet en konden de leerlingen ballonfiguren maken o.b.v. ‘De Knup’. In de 

gymzaal oefende iedere groep in de ochtend een act voor het optreden. 

Wij zijn trots op 10 jaar daltononderwijs en 5 jaar werken in onze mooie 

nieuwe school! Alle ouders die deze dag geholpen hebben, de leden van de 

oudercommissie en de sponsoren ‘Jumbo’ en ‘Bakkerij Kuiper’  

HARTELIJK DANK voor jullie bijdrage deze dag. 

Vandaag krijgen alle leerlingen een bidon met het logo van de school als aandenken aan 

dit jubileum!   

 
Muziekschool Pianoforte 
Op zaterdag 6 juli organiseert muziekschool ‘Pianoforte’  om 15.30 uur 

een eindejaarsconcert in theater ‘Carrousel’ in Ommen. De leerlingen 

van ’De Maten’ mogen GRATIS dit concert bijwonen. 

 
 

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  
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 

8 juli Rapportbespreking (facultatief) 

9 juli Afscheid groep 8 

9 juni Laatste schooldag groep 8 

12 juli Start zomervakantie (12.00 uur) 

 

Tot slot 
We wensen u een goede week toe!  

Met vriendelijke groet, Team ‘De Maten’  
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