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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. 

 

  

 

 

 

Ik zie je verdriet (2 Koningen 4:8-37) 

Elisa is de opvolger van Elia. In Sunem vertelt hij een vrouw dat ze een kind zal krijgen. 

Na een paar jaar sterft het kind, kan Elisa nu iets doen? De profeet laat zien dat God 

mensen niet alleen laat in hun verdriet. 

 

Liederen: 

Groep 3, 4 en 5 : Lees je bijbel, bid elke dag 

Groep 6, 7 en 8 : Never give up 

 

Vakantie 
Wij gaan op weg 

 

Wij gaan op weg, de zomer in; 

op vakantie, heb je zin? 

Voel de zon op je gezicht,  
Loop op rozen, voel je licht. 

 

Misschien ga je ver van huis 

naar Maastricht on naar Maassluis 

naar La France of Portugal 

of gewoon naar Nijverdal. 

 
Of blijf thuis en maak plezier. 

Waar is het zo leuk als hier? 

Ga naar buiten, lekker vrij – 

Altijd zomer willen wij! 

 

Waar je ook bent en wat je doet: 

Maak plezier en heb het goed. 

God de Heer zal bij je zijn  
Hij geeft zomer-zonne-schijn. 
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Afscheid groep 8  
Deze week nemen we afscheid van groep 8. Dinsdagavond (18.30 uur) is 

de afscheidsavond met ouders en leerkrachten en woensdag zijn ze dan echt voor het 

laatst op school.  

De meeste kinderen zijn hier 8 jaar op school geweest en sommige kinderen zelfs iets 

langer/iets korter.  

We wensen Kimberley, Colin, Janna, Anique, Manon, Lana, Luuc, Roos, Elise, Celis, 

Chiem, Renate, Josje, Maryel, Syll, Thijs, Mart, Luca en Angelo veel plezier en succes in 

de toekomst die voor hen ligt en we hopen nog eens iets van ze te horen.  

 

Hun volgende stap: 

       VMBO       TL/HAVO     HAVO/VWO VWO/Gymnasium 

’t Noordik  

  Vr’hoop/Almelo 

        5    

‘t Vechtdal  

   Ommen  

        2 

 

         4 

 

          5 

 

           2 

 

 Hardenberg         1    

 

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! 
 

 

 
Afscheid 
We nemen deze week afscheid van Cas van Dommelen uit groep 7. Hij vertrekt met zijn 

ouders en broer naar Bonaire. Ook nemen we afscheid van Liselore ter Denge (groep 2a) 

en Saar Knol (groep 1b). Beide leerlingen verhuizen naar een ander dorp. Liselore gaat in  

Enter wonen en Saar in Lemele. Luuk Slaat start na de zomervakantie op ‘De Sleutel’ in 

Vroomshoop.  

We wensen jullie allemaal veel plezier toe op jullie nieuwe school. Laat je nog eens iets 

van je horen? Je bent altijd welkom op ‘De Maten’!  

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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Afscheid juf Ilse  
U heeft vorige week kunnen lezen in de mail dat we deze week afscheid nemen 

van juf Ilse Voorhorst. Vier jaar was juf Ilse werkzaam op ‘De Maten’.  

Een fijne juf voor de leerlingen en een prettige collega om mee te werken. 

Juf Ilse bedankt voor je inzet, je collegialiteit maar vooral bedankt voor het 

leerkracht zijn. Veel succes met je werkzaamheden op OBS ‘Ter Stege’ in Olst. 

Het ga je goed! 
 

We vieren haar afscheidsfeestje op dinsdag 9 juli a.s. met de groepen 5 t/m 8 

in het speellokaal. Wilt u, als ouder, juf Ilse zelf ook nog de hand schudden dan 

bent u dinsdagmiddag om 14.30 uur van harte welkom in het lokaal van groep 5b.  
 

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! 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
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  

http://www.vakantiebieb.nl/
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Tuinonderhoud 
Afgelopen woensdagavond is door een 

groep ouders de tuin weer onkruidvrij 

gemaakt. Super fijn dat ouders zich willen 

inzetten voor een mooi onderhouden  

schoolplein/ schooltuin voor de kinderen.  

 

OUDERS BEDANKT! 
Klassenouders, decoratiecommissie, scanouders, verkeersouders, oudercommissie en 

leden van de kriebelcommissie ‘Vele handen maken licht werk!’  

Bedankt voor uw inzet! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Laatste schooldag  
Op vrijdag 12 juli krijgen we om 12.00 uur vakantie! We willen de laatste schooldag er 

een gezellige dag van maken. De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen (als ze dat willen)  

verkleed op school komen.   

 

Agenda  
8 juli Rapportbespreking (facultatief) 

9 juli Afscheid groep 8 

9 juli  Afscheid juf Ilse 

10 juli Laatste schooldag groep 8 

12 juli Start zomervakantie (12.00 uur) 

 

Tot slot 
Het schooljaar 2018-2019 is bijna voorbij en we gaan genieten van 

de zomervakantie. 

We wensen u en jullie alvast een goede vakantie toe! 

Wees voorzichtig als u op reis gaat. Geniet van de rust en de vrijheid! 

We hopen elkaar in goede gezondheid op maandag 26 augustus 2019 om 8.30 uur 

weer te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, team ´De Maten´ 

 

 

 


