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     ‘Wat wordt het?’  
We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de bijbel. 

Het zijn prachtige verhalen over schepping en geluk, schaamte 

en verdriet en over hopen en geloven. Ze gaan over het begin. 

Maar dat betekent niet dat ze alleen over het verleden gaan –  

het zijn ook verhalen over vandaag en morgen. Over hoe het 

donker kan zijn, en wie dan licht kan maken. Over wat er gebeurt 

als mensen ruzie maken of de aarde geweld aan doen. Maar ook 

over hoe mensen hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Als je 

deze verhalen leest, ontdek je dat niet alles blijft zoals het is.  

Er is verandering mogelijk, voor jou zelf en voor de wereld. 

  

We beginnen opnieuw (Genesis 8:1-22 en 9:1-17) 

Het lijkt alsof de schepping opnieuw begint. De donkere wolken verdwijnen en het water zakt.  

God begint opnieuw met Noach en alle dieren in de ark. 

 

Liederen: 
Groep 1 t/m 4 : Ken je dit verhaal? 

Groep 5 t/m 8 : Ik zal er zijn (Opwekking 770) 

 

Feest 40 jaar ‘De Maten’  
Wat was het een superfeestje! Allemaal verrassingen. Het begon met een ontbijtje thuis van de 

collega’s en daarna werden Wim en ik opgehaald met een zwart-wit versierde ‘kever’ en langs de 

route naar school stonden alle leerlingen te zwaaien met ballonnen in de juiste kleuren! Prachtig! 

Door een erehaag van leerlingen vanaf de parkeerplaats naar het binnenplein waar ik werd 

toegesproken door collega’s. Prachtige woorden waar ik soms wat verlegen van werd.  

De leerlingen hadden een feestlied ingestudeerd en als cadeau kreeg ik een paar oorbellen en een 

cadeaubon van de juwelier. Ik ga daar zeker een mooi sieraad van kopen met de inscriptie 40 jaar 

‘De Maten’. Als je Jenny Valk heet is het natuurlijk prachtig om getrakteerd te worden op een 

roofvogelshow. Wat spannend en indrukwekkend wanneer grote vogels door kleine openingen 

vliegen! Aan het eind van de morgen kreeg ik van alle leerlingen een hand/knuffel en een 

zelfgemaakte bloem in de kleuren……….. (u snapt het al). Aan het eind van de morgen werden alle 

leerlingen getrakteerd op een ijsje en heerlijke pannenkoeken. Al met al een zeer geslaagd feest en 

ik wil iedereen die hieraan heeft meegewerkt, hartelijk bedanken voor de inzet. HET WAS SUPER! 

Vriendelijke groet, Jenny Valk – van Esch 
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Voorleesfestival 
Op dinsdag 24 september 2019 starten we het ‘Voorleesfestival’  

voor de kinderen en de ouders van de groepen 3,4 en 5.  

We beginnen deze avond om 18.15 uur in de hal van de school  

met kinderen, ouders en leerkrachten.  

Gedurende 6 weken geven we een EXTRA impuls aan het  

voorlezen thuis (en op school) om samen het leesplezier  

weer te ontdekken om zo de leeskwaliteit te bevorderen.  
We organiseren activiteiten waarbij ouderpartnerschap  

centraal staat en waarbij ouders, leerlingen en leerkrachten 

allemaal betrokken zijn.  

WELKOM! We gaan SAMEN voor lezen! 

 
Gesprekkencyclus 
De samenwerking tussen leerling, ouder en leerkracht is van groot belang om de ontwikkeling van 

uw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Samen zijn we verantwoordelijk voor deze 

ontwikkeling. Meerdere keren per jaar wordt u daarom uitgenodigd voor een gesprek op school.  

De eerste periode van de gesprekkencyclus is al gestart. 

 

Informatieavond groep 3 
Op donderdagavond 19 september mochten we verschillende ouders van groep 3 leerlingen 

begroeten. We hebben die avond verteld over de gang van zaken in groep 3. Welke verwachtingen 

hebben wij van de leerlingen en nog belangrijker; hoe kunnen we samen met ouders deze 

verwachtingen waarmaken? Ook hebben we ouders laten ervaren hoe het is om te ‘leren lezen’.  

Iedereen heeft na afloop de ‘informatiefolder groep 3’ meegekregen naar huis.  

 

Debat leerlingenraad 
Ook dit schooljaar gaan we op die dag weer op zoek naar leerlingen die willen deelnemen in  

de leerlingenraad van onze school.  

In de groepen 6, 7 en 8 worden leerlingen gekozen die deelnemen aan het debat.  

Het debat vindt plaats op donderdag 3 oktober voor de groepen 5 t/m 8. De deelnemers  

maken kans om dit schooljaar gekozen te worden in de leerlingenraad van ‘De Maten’. 
 

Parro 
Inmiddels heeft u allemaal een uitnodiging gehad om ons 

systeem Parro te kunnen gebruiken en bij veel ouders is dit 

al gelukt!  

In verband met de wet AVG, is het wenselijk, dat u als ouder 

de privacy voorkeuren aangeeft in Parro. U kunt hier 

aangeven of uw zoon/dochter bijvoorbeeld wel of niet in de 

nieuwsbrief, beeldmateriaal Parro, beeldmateriaal website, 

beeldmateriaal schoolgids of beeldmateriaal social media 

mag. 

Graag willen wij als school dat u dit als ouder/verzorger vòòr 1 oktober 2019 invult. Na deze 

datum zijn de privacy voorkeuren bindend.  

Beeldmateriaal Parro betekent dat uw kind op de foto gezet mag worden en in Parro geplaatst mag 

worden. Dit zien alleen de ouders van de desbetreffende groep. Wanneer u aangeeft dat uw kind 

niet op Parro beeldmateriaal mag, zal hij of zij met een groepsfoto buiten beeld worden geplaatst.  
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Hoe kunt u de privacy voorkeuren aanpassen?  

- Ga naar het vierde tabblad (rechts onderin) ‘Instellingen’; 

- Tik op ‘Profiel’ en scroll naar het kopje ‘mijn kinderen’;  

- Hier ziet u privacy voorkeuren staan;  

- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via ‘het pennetje’ achter het kind.  

Lukt het niet om de privacy voorkeuren aan te passen, werkt de app niet of heeft u een andere 

vraag? Kom gerust op school en wij helpen u verder! 

 

Democracity (herinnering) 
De gemeente zet haar deuren weer open voor basisscholen om het spel 'Democracity' te spelen. 

Groep 7 neemt dit jaar ook weer deel aan dit spel! De kinderen maken kennis met de democratische 

besluitvorming door samen een stad te bouwen. De groep wordt terzijde gestaan door een 

gemeenteraadslid of een wethouder. Voor ‘De Maten’ is dat mevrouw Carla Hilberink. De kinderen 

zitten in de raadszaal van het gemeente huis in Vriezenveen. Dit is al een hele belevenis! De groep 

vormt samen de volksvertegenwoordiging van een stad, die ze zélf moeten opbouwen. Dit gebeurt 

door samen democratische beslissingen te nemen. Een erg leuke activiteit waarbij kinderen leren 

hoe een democratie in elkaar zit en hoe er wordt overlegd in zo'n raadszaal.  
 

Kinderpostzegelactie (herinnering) 
Vanaf woensdag 25 september t/m 2 oktober 2019 is het weer zover: 

de Kinderpostzegelactie! Ruim 160.000 basisschoolkinderen uit 

Nederland gaan dit jaar langs de deuren. Hun missie: 8.500 kinderen 

helpen die in de daklozen- en vrouwenopvang verblijven. 

Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat kinderen zich er beter thuis 

voelen en dat er goede begeleiding voor ze is.  
De kinderen van groep 8 zullen vanaf woensdagmiddag bij u aan de 

deur komen om kinderpostzegels, kaarten, pleisters, etc. te verkopen.  
Het is mogelijk dat de school een schoolreisje wint, bijvoorbeeld door 

de hoogst gemiddelde opbrengst per leerling. Zou u daarom willen 

kopen bij de leerlingen van onze school? Ook als er opa's, oma's of andere familieleden willen 

kopen, maar ze wonen niet dichtbij, dan kan dit online. De kinderen kunnen mensen uitnodigen om 

via hun missiepagina bestellingen te plaatsen. Ook deze opbrengst telt mee voor het te winnen 

schoolreisje. Succes! 
 

Typecursussen (herinnering) 
Zoals elk jaar bieden verschillende instanties weer de mogelijkheid om uw kind ‘blind typen’ te 

leren. De cursussen worden aangeboden aan leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Deze cursussen zijn 

zowel voor op de computer als voor op een typemachine. Mocht u belangstelling hebben? In de gang 

tegenover groep 6a liggen verschillende folders en aanmeldingsformulieren. 

 

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/Parro. 

http://www.dematen.sco-t.nl/
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Agenda  
23 september Project Democracity groep 7 (13.00-15.00 uur) 

24 september Start Voorleesfestival (groep 3, 4 en 5) 

25 september Start Kinderpostzegelactie (groep 8) 

25 september Excursie ROVA (groep 6b) 

26 september  Excursie ROVA (groep 6a) 

26 september Leerlingen groep 1 en 2 zijn ’s middags vrij 

27 september Open podium groep 8  

28 september Tuinonderhoud (15.00 uur) 

30 september KlasseKids (eerste regel) 

1 oktober Schoolfotograaf ‘de Nieuwe School Foto’ 

2 oktober Start Kinderboekenweek ‘Reis mee!’  

3 oktober  Debat leerlingenraad ‘De Maten’ 

4 oktober Dierendag 

5 oktober Dag van de leraar 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe!  

Met vriendelijke groet, Team ‘De Maten’                                                                                    

    
 

 
 

 
 

 

 
 

 


