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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. 

  

Waar ga je heen? (Genesis 1:20 en Genesis 13:1-18) 

Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op reis naar een 

toekomst die God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot.  

Ze gaan elk op een eigen plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het land dat hem het mooist lijkt. 

 

Liederen: 
Groep 1 t/m 4 : Kijk eens naar de sterren Abram 

Groep 5 t/m 8 : Uit Oer is hij getogen (Liedboek voor de kerken – gezang 3) 

 

Dag van de leraar 
Leraren vervullen een speciale rol in het leven van mensen. Ze bereiden 

je voor op de toekomst, geven je net dat duwtje in de juiste richting. 

Ze inspireren je keuzes te maken die bepalend zijn voor jouw toekomst.  

Zaterdag 5 oktober was het de internationale ‘Dag van de Leraar’. 

Leerkrachten zetten zich elke dag weer in om het beste uit leerlingen te 

halen. Om klassen met leerlingen datgene te leren wat ze ne nodig 

hebben om zelfstandig te kunnen zijn.  

Leerkrachten verdienen waardering, het hele jaar door. Door goed 

opgeleide, gewaardeerde en gemotiveerde leerkrachten, wordt de 

kwaliteit van het onderwijs steeds beter. Leerkrachten zijn de spil van 

het onderwijs; daarom verdienen ze het om eens per jaar expliciet in 

het zonnetje te worden gezet tijdens de ‘Dag van de Leraar’. 

Leerkrachten werken zich uit de naad en zetten fantastische prestaties neer.  

En daar mogen ze zelf ook best trots op zijn. Juffen bedankt voor jullie geweldige inzet! 

 

Plezier in lezen – doet lezen! 

Leerlingen gaan meer lezen 

Ze worden beter in lezen 

Ze worden beter in taal 

En ze kunnen beter leren en participeren in de maatschappij 

Lezen is niet alleen belangrijk maar ook leuk. 

Wist u dat…….? 

- Door 15 minuten vrij lezen per dag, een kind 1.000 nieuwe woorden leert per jaar; 

- Wanneer leerlingen meer plezier hebben in lezen, gaan ze meer lezen en behalen ze daardoor 

betere schoolresultaten;  
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- Vrij lezen heeft bewezen een positief effect te hebben op woordenschat, spelling, grammatica, 

begrijpend lezen en schrijven;  

- De taal van prentenboeken is veel rijker dan de taal van alledaagse gesprekken. Deze 

boekentaal verrijkt de woordenschat van leerlingen en bereidt hen voor op het begrijpend lezen 

in de midden- en bovenbouw van de basisschool; 

- Vrij-lezen programma’s, die langer dan een jaar uitgevoerd worden,  

leiden bijna zonder uitzondering tot hogere scores op begrijpend lezen. 

 
Gezien de ontwikkelingen binnen het vak lezen, wordt het ook steeds duidelijker dat leesmotivatie 

aanzet tot lezen en dat het voorlezen op jonge leeftijd al van groot belang is voor de woordenschat. 

Veel boeken en een gevarieerde keuze is hierbij van groot belang en zo is de samenwerking met ‘de 

Bibliotheek op School’ (dBoS) ontstaan. Het voordeel van ‘de Bibliotheek op School’ is, dat de 

boeken dan voor de leerlingen direct voor handen zijn en dat we als bieb en school samen kunnen 

werken aan de bevordering van het lees-/ taalonderwijs.  

Ook u als ouder speelt hierbij een belangrijke rol!           Wij gaan Samen VOOR lezen! 

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 zijn we gestart 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 zijn 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’? Heel veel leesplezier allemaal! 
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Opening Kinderboekenweek  ‘Reis mee!’ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Woensdagmorgen 2 oktober gingen de juffen op reis naar landen met verschillende voertuigen! Het 

thema is dan ook ‘Reis mee!’. Tijdens de Kinderboekenweek staat lezen, voorlezen en genieten van 

mooie boeken natuurlijk centraal. Op het nieuwe Kinderboekenweek lied van ‘Kinderen voor 

kinderen’, geschreven door Jochem Meijer, hebben wij gezongen en gedanst.  

Het was een feestelijke start! 

 

Ik eet het beter 
Gezond eten kan heel leuk zijn. Dat ontdekken basisschoolleerlingen met ‘Ik 

eet het beter’. De interactieve lesprogramma’s van ‘Ik eet het beter’ maken 

leerlingen op een speelse manier bewust van wat ze dagelijks eten en 

drinken.  

De leerlingen leren over de herkomst van hun eten, ervaren wat een gezonde 

leefstijl doet voor hun lijf en ze genieten met elkaar van de heerlijkste 

producten.  

Bij alle lesprogramma’s van ‘Ik eet het beter’ ligt de nadruk op samen doen 

en samen beleven. Een gezonde leefstijl wordt vanzelf leuk, op school maar ook daarbuiten! 

De groepen 5 t/m 8 werken met de lesprogramma’s van ‘Ik eet het beter’. 

 

 
 
 

 
 

 
Thema kleuters ‘Vervoer’ (herinnering) 
Deze week start de Kinderboekenweek met als thema ‘Vervoer’. De kinderen ‘lezen’ deze periode 

veel boeken over vervoer.  

We zijn 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. 
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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. 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.  
 

Taarten van Abel 
Op 11 oktober gaan de leerlingen van groep 7 en 8 taart versieren,  

net als in het televisieprogramma ‘Taarten van Abel’!  

De leerlingen maken deze taart niet voor zichzelf, maar voor iemand 

waarvan zij vinden dat die dit heeft verdiend!  

In verband met de ‘week van de opvoeding’, de ‘week van de 

eenzaamheid’ én de Kinderboekenweek mogen de leerlingen op 

uitnodiging van het Jongerenwerk Den Ham een taart versieren voor  

een vriend, vriendin, lieve buurvrouw, familie of iemand anders die  

een taart heeft verdiend! De leerlingen zijn in de komende week  

bezig met het schrijven van een verhaal voor wie zij de taart zouden 

willen maken. Ook bedenken en tekenen ze hoe de taart eruit moet komen te zien! 

Volgende week vrijdag worden de taarten dan ook echt gemaakt! Er zijn zelfs prijzen te verdienen 

met het mooiste verhaal, ontwerp, de taart zelf én het samen delen tijdens het maken van de 

taarten. We kijken er nu al naar uit!  

 

Fietscontrole (groep 5 t/m 8) herinnering 
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. 

 

 
 

 
 

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
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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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.  

U kunt maandag 7 oktober en dinsdag 8 oktober de 

zakken nog inleveren!  

 

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. 

Agenda  
5 oktober Dag van de leraar 

7 en 8 oktober Inzamelen kleding e.d. Bag2school 

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

9 oktober Hoofdluiscontrole groep 6b en 8 

10 oktober Voorleeswedstrijd 

11 oktober Taarten van Abel (groep 7 en 8) 

13 oktober  Einde Kinderboekenweek 

16 oktober  Fietscontrole groep 5 t/m 8 

18 oktober Open podium groep Elmo 

21 t/m 25 oktober  Herfstvakantie 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe!  

Met vriendelijke groet, Team ‘De Maten’                                                                                    

    
 

http://www.dematen.sco-t.nl/

