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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. 

  

Beloofd is beloofd (Genesis 15:1-21, 16:1-16 en 18: 1-15) 

God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet makkelijk om te blijven geloven in die 

belofte. Moet Abram misschien zelf iets doen om God te helpen bij het uitvoeren van zijn belofte?  

Of moet hij gewoon afwachten? Uiteindelijk ontdekt hij dat God doet wat hij zegt. Sara en Abram 

krijgen een kind. 

 

Liederen: 
Groep 1 t/m 4 : Mijn God is zo G-O-E-D (Oke4Kids) 

Groep 5 t/m 8 : Samen kunnen we de wereld aan 

 

Afscheid 

Vrijdag 11 oktober hebben we afscheid genomen van Mick Slaat. Hij start vandaag op ‘de Sleutel’  

in Vroomshoop. We wensen je veel plezier toe op je nieuwe school. Laat je nog eens iets van je 

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

 

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;  

- 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 
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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! 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Voorleeswedstrijd  
Afgelopen donderdagmiddag was de jaarlijkse voorleeswedstrijd op De Maten. Groep 5 en 6  

gingen van start. Eliza, Romy, Fleur, Duuk, Justin en Lauren waren uitgekozen om mee te  

doen namens hun eigen groep. En wat hebben ze goed geoefend en mooi voorgelezen uit  

prachtige jeugdboeken. De jury, die dit jaar bestond uit Sipy Bosch van de bibliotheek  

Den Ham en Rika van Beesten (zij is onze schoolvrijwilliger) koos Lauren Borggreve uit  

groep 6a als de beste voorlezer van groep 5 en 6. 
Daarna waren groep 7 en 8 aan de beurt. Femke, Anne, Nouk en Eline gingen de strijd met  

elkaar aan. De jury let hierbij op mooi op toon lezen, een rustig en goed te volgen tempo,  

mimiek- en stemgebruik en het contact met het publiek. Anne uit groep 7 werd gekozen  

door de jury als schoolwinnaar. 
Lauren en Anne kregen een gouden medaille en een boekenbon.  

Voor alle deelnemers was er een klein bedankje voor hun inzet,  

want voorlezen voor zo’n groot publiek is natuurlijk erg spannend. 
Anne gaat ‘De Maten’ vertegenwoordigen in de vervolgronde van de 

voorleeswedstrijd in Twenterand. Heel veel succes, Anne! 
 

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.  

De kinderen van groep 3, 4 en 5 hebben tijdens het voorleesfestival een 

voorleesbingo meegekregen naar huis.  
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We zijn op zoek naar de voorleeskampioen van groep 3 en 4 en we zoeken het beste  

voorleesduo van groep 5. Wie gaat deze strijd aan en mag zich voorleeskampioen van  

‘De Maten’ noemen? We zijn reuze benieuwd! 

De eerste formulieren hebben we al binnen van de voorleesbingo. 

Op woensdagmiddag 6 november is de afsluiting van het voorleesfestival en weten we  

wie de beste voorlezers zijn! Wij gaan Samen VOOR lezen!  

 

Taarten van Abel groep 7 en 8 
Afgelopen vrijdag was het zover! De taarten van Abel! Voordat we de taart gingen versieren  

hebben we nagedacht: Wie zou er een taart verdienen, kan er wel een steuntje in de rug  

gebruiken of wie waarderen we heel erg. We hebben ook bedacht hoe de passende taart  

eruit zou zien. Vrijdagmiddag werden we welkom geheten in het muziekgebouw van ’Juliana’  

en daar stonden al voor alle kinderen een taartbiscuit klaar om versierd te worden. Allerlei 

smakelijke versieringen, uitstekers, rollers, etc. konden we gebruiken om de taart zo mooi  

mogelijk te maken.  

Ondertussen las een jury onze verhalen, bekeken ze de taarten en hoe we samen werkten. 

We hopen dat heel veel mensen mogen genieten van een lekker stukje 'taart met een mooi 

verhaal'.  

Het was een geslaagd project, georganiseerd door Jongerenwerk Den Ham en ZorgSaam 

Twenterand.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
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. 
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Bag2school  
Bag2school kleding inzamelingsactie. Wat is er veel 

kleding e.d. verzameld voor de actie Bag2School. 

We willen iedereen die meegeholpen heeft aan de 

actie heel erg bedanken.  

We hebben 1565 kg ingezameld en krijgen het mooie 

bedrag van €469,50!  

Dit bedrag doen we bij het al gespaarde bedrag voor 

een speelhuisje op ons schoolplein.  

Omdat de actie zo'n succes was, willen we er in het 

voorjaar nogmaals aan meedoen. Dan kunt u er 

alvast rekening mee houden en ook alvast familie en 

vrienden op de hoogte brengen.  

We brengen u t.z.t. op de hoogte van de exacte 

datum. 
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Voorlichting Halt groep 7 
Morgenvroeg krijgen de leerlingen van groep 7 een voorlichting van bureau Halt. Leerlingen  

hebben na een voorlichting van Halt een beeld van de oorzaken en gevolgen van o.a. 

jeugdcriminaliteit. Ook krijgen de leerlingen voorlichting over ‘Online veiligheid’. 
Vooral jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets 

onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Aan de hand van echte 

casussen wordt besproken wanneer een grens wordt overschreden. Samen met leerlingen wordt  

besproken wat de gevolgen zijn van grensoverschrijdend gedrag op internet.  

Daarnaast wordt ingegaan op: Whatsapp-gebruik, digipesten, hacking of sexting.  

 

Open podium groep Elmo 
Op vrijdag 18 oktober is het 'open podium' van groep Elmo. We starten om 11.15 uur in het 

speellokaal. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

Tijdens ons open podium gaan we op reis naar de ruimte! 
 

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  
13 oktober  Einde Kinderboekenweek 

16 oktober  Fietscontrole groep 5 t/m 8 

18 oktober Open podium groep Elmo 

21 t/m 25 oktober  Herfstvakantie 

30 oktober  Hoofdluiscontrole 

31 oktober Einde Christelijke Kinderboekenmaand 

2 november Tuinonderhoud (15.00 uur) 

4 november Klassekids 

6 november Dankdag 

6 november  Afsluiting Voorleesfestival (groep 3,4 en 5) 16.00 uur 

8 november Nationaal Schoolontbijt 

 

Tot slot  
We wensen u een goede week toe en een fijne herfstvakantie! 

Met vriendelijke groet, Team ‘De Maten’                                                                                    

   

 

  

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

