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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. 

  

Babbelstad (Genesis 9:18-29 en 10:1-32 en Genesis 11) 

De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel besluiten ze een toren te 

bouwen, zo hoog als de hemel. Maar het gaat mis! Mensen verliezen het contact met elkaar, ze 

begrijpen elkaar niet meer. Babel wordt een babbelstad waar iedereen praat maar niemand een 

ander verstaat. 

 

Liederen: 
Groep 1 t/m 8 : De toren van Babel 

 
Hiep hiep hoera, Dafne is 4 jaar geworden!  

Dafne Kamphuis is ons nieuwe maatje in groep 

Tommie.  

Wij wensen jou veel plezier en succes bij ons op school. 

 

Dalton - Samenwerken – De Gouden Driehoek 
Als team van ‘De Maten’ vinden we dat samenwerking en een 

gedeelde verantwoordelijkheid tussen ouders/verzorgers, leerkracht 

en kind  onlosmakelijk zijn verbonden aan goed onderwijs. 

Ouders/verzorgers zijn immers de ervaringsdeskundige met 

betrekking tot het kind. De ervaringen van ouders/verzorgers en van 

het kind kunnen zeer nuttig zijn voor ons als leerkracht om onze 

aanpak  nog beter af te stemmen op dat wat bij het kind goed werkt. 

Wij zijn ons er van bewust dat ouders/verzorgers en school ieder een 

eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om opvoeding of 

onderwijs en daarmee samenhangende grenzen. 

Mede doordat wij ons onderwijs vormgeven middels de daltonkernwaarden geven wij ruimte aan 

samenwerking, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in onze relatie met ouders/verzorgers. 

 

De betrokkenheid van ouders/verzorgers in ons onderwijs kan op verschillende manier tot uiting 

komen.  

Jaarlijks worden ouders/verzorgers meerdere keren uitgenodigd voor een gesprek over de 

ontwikkeling van het kind. Minimaal 2 keer per jaar zijn ouders/verzorgers verplicht om te  

komen voor een gesprek op school. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers participeren in  

de MR, oudercommissie, ouderpanel of kunnen zij als klassenouder, lid van de kriebelcommissie, 

decoratiecommissie diverse hand en span diensten verlenen. Elke ouder/verzorger bepaalt  

zijn of haar mate van betrokkenheid.  

http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden#samenwerking
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Om de kwaliteit van het onderwijs te stimuleren verwachten wij van ouders/verzorgers om de 

betrokkenheid t.a.v. hun kind te activeren door bijvoorbeeld in te gaan op uitnodigingen tot gesprek, 

het kind te helpen bij het maken van het huiswerk, ondersteunen bij het leren, maken van een 

planning, voorlezen en belangstelling te tonen in het geboden onderwijs. 

Door als school initiatieven te nemen in effectieve communicatie met ouders/verzorgers en 

leerlingen kan de school een situatie creëren waarin de betrokkenheid  van ouders/verzorgers op 

school  met betrekking tot de ontwikkeling van hun kind wordt versterkt. 

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen waarvan ouders/verzorgers betrokken zijn bij het 

onderwijs aan hun kind, de prestaties verbeteren  
(Epstein 1991; Henderson and Berla 1994; Fan and Chen 2001). 

 

PR 

Meer informatie over onze gesprekkencyclus kunt u vinden op Leraar24 (Driehoeksgesprek voeren 

met handelingsgericht werken). Dit is een online platform voor leraren vol inspirerende video’s en 

artikelen uit de dagelijkse onderwijspraktijk (zie website en Facebook De Maten). Op deze site vindt 

u een prachtig filmpje over de werkwijze v.w.b. de gesprekkencyclus op onze school.  

We zijn best trots op deze publicatie! 

 

Verwachtingsgesprekken 
In deze periode staan in de groepen 5 t/m 8 de verwachtingsgesprekken gepland. 

Tijdens dit gesprek maakt u kennis en spreekt u met de nieuwe leerkracht van uw kind, uw kind 

neemt deel aan dit gesprek. 

Dit gesprek heeft als doel de verwachtingen voor dit schooljaar naar elkaar uit te spreken. 

Wat verwachten wij dit schooljaar van elkaar, wat heeft uw kind nodig, welke hulp kan er thuis 

worden geboden en welke ondersteuning biedt school? 

We vinden dat samenwerking en een gedeelde verantwoordelijkheid tussen ouders, leerkracht en 

kind  onlosmakelijk zijn verbonden aan 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 dat wat bij uw kind goed werkt. 

We denken op deze manier een goede start te maken met deze samenwerking. U heeft inmiddels 

een uitnodiging en een vragenlijst ontvangen. We willen u vragen om het geplande gesprek voor te 

bereiden, dit om het gesprek zo effectief en efficiënt mogelijk te houden. Uw kind zal de 

voorbereiding op school doen. 

 
KlasseKids schoolregels 
Vandaag wordt tijdens de weekopening voor het eerst  

schoolbreed aandacht besteed aan de vernieuwde  

schoolregels van ‘KlasseKids’.  
Vanaf deze weekopening zal er elke maand extra aandacht  

aan één schoolregel worden besteed.  

Vanuit de schoolregels worden groepsregels opgesteld.  

In de groep wordt het naleven van de schoolregels/ 

groepsregels extra geoefend.  

Dit gebeurt o.a. via een spel of bijvoorbeeld door  

een gesprek. 
U ontvangt vandaag een folder met onze vernieuwde schoolregels, 

zodat u goed geïnformeerd bent. 
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Kinderboekenweek ‘Reis mee!’ op De Maten! 
Dit jaar is alweer de 65e editie van de 

Kinderboekenweek. Het thema is 'Reis mee!'. 

Voertuigen en op reis gaan naar andere landen om 

interessante dingen te ontdekken en avonturen te 

beleven staan centraal dit jaar. In een kinderboek 

kun je overal mee op reis en ook overal naar toe! 

Alles kan en niets is te gek. Een thema waar wij op 

school ook weer alle kanten mee op kunnen! 

Op woensdag 2 oktober starten wij met alle 

groepen in het speellokaal om 

de   Kinderboekenweek te openen. Daar zingen wij 

ook het nieuwe lied van Kinderen voor 

Kinderen:  ‘Reis mee!’ 

In de groepen staat vooral het plezier in lezen centraal. Tijdens de boekenkringen en de andere 

activiteiten zal het vooral hierom gaan. Veel leesplezier en het maken van veel leeskilometers is 

goed voor het bevorderen van het technisch lezen en het tekst begrip. 

Groep 1 en 2 zullen deze dag ook naar ‘de Readshop’ in het dorp gaan. Daar worden ze voorgelezen 

uit een boek passend bij de Kinderboekenweek.  

De middenbouw is druk met het voorleesfestival. U als ouder kunt bijvoorbeeld boeken over het 

thema van de Kinderboekenweek voorlezen.  

Daarnaast gaat groep 5 op bezoek bij de bibliotheek! Ook dit bezoek zal gaan over de 

Kinderboekenweek.  

Voor de bovenbouw is er weer de enige echte voorleeswedstrijd! Wie wordt dit jaar de 

voorleeskampioen van ‘De Maten’?  

Wij hebben weer heel veel zin een nieuwe week vol met nieuwe verhalen! Waar reizen we naartoe? 

En met welk voertuig? Samen gaan we het al lezend ontdekken! We gaan genieten van een 

fantastische week! Heel veel leesplezier allemaal!  
 

Aftrap Voorleesfestival ‘De Maten’ 
Op dinsdag 24 september hadden we de aftrap van het 

voorleesfestival van ‘De Maten’. We hebben tijdens de voorlichting 

van Sipy Bos (medewerkster van de bibliotheek) gehoord dat het 

van groot belang is om veel te (voor)lezen. Dat heeft wezenlijk 

invloed op de ontwikkeling van kinderen.  

Om het voorlezen een boost te geven, zijn we een voorleesfestival 

gestart. De ouders hebben een voorleesbingo meegekregen.  

Zo mogen ouders op verschillende plekken voorlezen en maken  

ze kans om genomineerd te worden als voorleeskampioen van  

‘De Maten’! 

In groep 3 en 4 wordt er gestreden wie zich de voorleeskampioen 

mag noemen. In groep 5 gaan we op zoek naar het beste 

voorleesduo (ouder - kind)! 

 
Wanneer de leesbingokaart vol is, mag het kind de kaart weer meenemen naar school en u als  

ouder nomineren als voorleeskampioen.  

Op woensdag 6 november is de afsluiting van het voorleesfestival en weten we wie de beste 

voorlezers zijn! 
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Debat leerlingenraad (herinnering) 
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’. 
 

Thema kleuters ‘Vervoer’  
Deze week start de Kinderboekenweek met als thema ‘Vervoer’. 

De kinderen ‘lezen’ deze periode veel boeken over vervoer.  

We zijn vorige week maandag 23 september alvast gestart met 

dit thema. We oefenen in dit thema met o.a. het op volgorde 

zetten van groot naar klein, zwaar en licht e.d. We leren 

luisteren en praten met elkaar over het onderwerpen en we 

oefenen met vormen en kleuren. 
In de afgelopen weken hebben alle kinderen geoefend met 

diverse technieken zoals; vouwen, kralen rijgen, knippen, 

plakken, kleien, stempelen of verven e.d. 
Dit krijgt nu een vervolg en zullen er met de geoefende 

technieken werkjes worden gemaakt, passend bij het thema 

‘vervoer’. 
Zo maken de kinderen in groep 1 een verkeerslicht en zullen 

hierbij papier scheuren.  

Groep 2 knipt en plakt een weg met een zebrapad en verkeer. 
In de Kinderboekenweek gaat het over de ruimte en daarom 

maken de kinderen een raket met keukenrollen. (heeft u nog 

keukenrollen voor ons?) 
We vertellen nog niet te veel, want we zien u graag tijdens de 

inloop binnen om samen met uw kind te kijken naar de gemaakte werkjes, de spelmaterialen  

en de hoeken in de klas. 
 

Dierendag  
Op vrijdag 4 oktober is het dierendag. Veel kinderen zijn trots op hun (huis)dier en willen deze 

graag laten zien op school. Daarnaast zijn ook veel kinderen nieuwsgierig naar het huisdier van 

anderen. Daarom kunt u komende vrijdag als ouder/verzorger vanaf 11.15 uur het (huis)dier komen 

brengen naar het schoolplein voor een heuse tentoonstelling. Daar kunnen de kinderen de dieren 

bekijken en wat meer vertellen over hun eigen (huis)dier.  

Zou u erop toe willen zien dat het veilig en schoon blijft op het plein? Alvast hartelijk dank! 
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Bag2school  
Tijdens de reorganisatie van ons schoolgebouw hebben we ook een 

plan gemaakt voor het plein.  

Een aantal speeltoestellen is direct geplaats, maar er zijn nog wel 

meer wensen. Speeltoestellen kosten veel geld en moeten voldoen  

aan hoge eisen omdat veel kinderen dagelijks gebruik maken van  

deze toestellen. We sparen op dit moment voor een speelhuisje.  

Inmiddels hebben we €8.500,00 gespaard, maar dat is zeker nog  

niet voldoende. Daarom hebben we als school via de organisatie 

Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet.  

Meer informatie kunt u vinden in de bijlage bij dit ‘Infomaatje’.  

 

Fietscontrole (groep 5 t/m 8)  
We houden dit jaar de fietscontrole op woensdag 16 oktober  

voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8.  

Dus deze dag allemaal de fietsen mee! 

We letten bij de controle op de volgende punten:  
-        Handvaten en stuur moeten vast zitten; 

-          Goed werkende bel; 

-          Goede verlichting; 

-          Goede rem; 

-          Rode achter reflector  

 deze mag in het achterlicht zitten; 

-          Reflectoren in de trappers; 

-          Zijreflectie in banden of anders d.m.v. losse  

 reflectoren in de wielen; 

-          Goede banden. 

 

We hopen dat we dit jaar weer veel fietsen mogen goedkeuren. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

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/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://blogimages.bloggen.be/windekindderdegraad/2024843-da10920c1f1355bc99346e0b5f3634e0.jpg&imgrefurl=http://www.bloggen.be/windekindderdegraad/archief.php?startdatum%3D1325372400%26stopdatum%3D1356994800&h=295&w=413&tbnid=Nw7UIT4OTQORIM:&zoom=1&docid=GuQQivI2WaCg-M&ei=0uMfVKXfCsfbOfKngQg&tbm=isch&ved=0CG4QMyhDMEM&iact=rc&uact=3&dur=1138&page=3&start=52&ndsp=22
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                          Bedankje tuinonderhoud 
Zaterdagmiddag 28 september is er 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. Het is goed om te zien dat  

vele handen ook werkelijk licht werk maken. OUDERS BEDANKT! 

 

 
 

 

Agenda  
30 september KlasseKids (eerste regel) 

1 oktober Schoolfotograaf ‘de Nieuwe School Foto’ 

1 oktober Start Christelijke Kinderboekenmaand ‘Op reis’ 

2 oktober Start Kinderboekenweek ‘Reis mee!’  

2 oktober  Controle Hoofdluis groep 6b en groep 8 

3 oktober  Debat leerlingenraad ‘De Maten’ 

3, 4, 7 en 8 oktober Inzamelen kleding e.d. Bag2school 

4 oktober Dierendag 

5 oktober Dag van de leraar 

9 oktober Leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn vrij 

10 oktober Voorleeswedstrijd 

11 oktober Taarten van Abel (groep 7 en 8) 

13 oktober  Einde Kinderboekenweek 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe!  

Met vriendelijke groet, Team ‘De Maten’                                                                                    

    

 


