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Informatie voor ouders en

Beste ouders/verzorgers en leerlingen
Voor u ligt de Nieuwsbrief van juli 2019. Na een
jaar van hard werken werden op dinsdag 2 juli de
leerlingen die certificaten, diploma’s en rijbewijzen
gehaald hebben, in het zonnetje gezet. Ook van
de schoolverlaters werd op deze avond afscheid
genomen. Nu breekt een tijd aan voor
ontspanning. We hopen dat iedereen na de
zomervakantie weer gezond en uitgerust op
school verschijnt.

In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat
klas 3a heeft meegedaan aan een kunstproject.
Ze mochten met de klas iets bedenken dat met
kunst/cultuur te maken heeft en het daarna gaan
uitvoeren. Na een aantal voorbereidingslessen
werd bedacht dat het iets met een drone, grafitti
spuiten en bandensporen zou moeten worden.
Een bijzonder vreemd plan maar alle ingrediënten
die bedacht waren werden ook daadwerkelijk
gebruikt bij de uitvoering van het kunstwerk.

Bij ons ATC werd door alle leerlingen een enorm
schilderij gemaakt. Daarbij werd geverfd, maar ook
gebruik gemaakt van graffiti. Dit alles werd gefilmd
door een drone die de hele ochtend boven de
werkende leerlingen hing. Toen het hele schilderij

klaar was werd er met een kruiwagen, scooter en
de
schooltractor
overheen
gereden.
De
bandensporen zijn duidelijk zichtbaar op het
schilderij. Een prachtig kunstwerk, dat binnenkort
één van de gevels van de school zal sieren, was
het resultaat. De leerlingen hebben met bijzonder
veel plezier aan dit project gewerkt en het
kunstwerk mag er zijn!

Dat De Maat creatieve leerlingen heeft blijkt al uit
de tekst hierboven. Klas 1c, van mevrouw
Wessels en Hoekstra deed mee aan een wedstrijd
om een poster te bedenken voor een anti-rook
campagne. Hun poster was zo mooi en
aansprekend dat ze de regionale wedstrijd
wonnen. Op de poster lieten de leerlingen alle
voordelen zien die je hebt als je niet rookt. Je hebt
een frisse adem, je bespaart geld, krijgt een mooie
huid enz.

Hun inzending deed daarna mee aan de landelijke
finale en ook daar kwamen ze als beste uit de bus.
Enkele weken geleden zijn de prijzen aan hen
uitgereikt. De wethouder van de gemeente
Ommen was hierbij zelfs aanwezig. Hij vond het
een zeer bijzondere prestatie. Klas 1c is naar de
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bioscoop geweest als prijs voor de regionale
uitverkiezing. Een volledig verzorgde dag met een
bus naar de Efteling was de landelijke hoofdprijs.
Iedereen op De Maat is bijzonder trots op deze
prestatie.

Het einde van dit schooljaar nadert. Komend
schooljaar zullen enkele docenten niet meer voor
de klas te zien zijn als docent. Eén van de
gymnastiekdocenten,
Meneer Doosje, heeft
besloten om zich volledig op z’n werk bij de Johan
Seckelschool te richten. Mevrouw Tempert moet
ons helaas verlaten omdat haar gezondheid het
niet langer toelaat dat ze voor de klas staat.
Meneer van Erven heeft er voor gekozen om met
pensioen te gaan en gaat samen met z’n vrouw,
kinderen en kleinkind genieten van het nieuwe
hoofdstuk vol vrije tijd. We willen hen alle goeds
wensen voor de toekomst!
Door het vertrek van bovenstaande collega’s
waren er maar liefst drie vacatures. Er werden
twee docenten gezocht en ook een nieuwe
gymnastiekdocent. De afgelopen weken zijn er
sollicitatiegesprekken geweest en zijn de vacante
plekken ingevuld.
De klasverdeling voor komend schooljaar ziet er
daardoor als volgt uit:
1a:
1b:
1c:
2a:
2b:
2c:
3a:
3b:
3c:
4a:
4b:
5:

Jelmer Lammers en Tobias de Groot
Marloes Joosten en Jacomien Hoekstra.
Dieuwertje Hoekstra en Carla Wessels
Chantal Wessels en Jacomien Hoekstra
Janneke Zwaagstra
Ronald Kleen Scholten
Henriëtte Karssing en Jacomien Hoekstra
Theda Torn en Peter van Blanken
Patrick Scholing
Riejanne Ekkelkamp en Eddy van Lenthe
Sjaak Oord
Rineke ter Haar en Eddy van Lenthe

De nieuwe gymnastiekdocente is Hilde Koggel
uit Ommen. Zij zal bij ons op school op woens- en
donderdagen de gymlessen gaan verzorgen.
Alle
vetgedrukte
namen
zijn
nieuwe
personeelsleden. We wensen hen veel plezier op
De Maat.

Op 24 mei werd het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor Praktijkscholen gehouden. Al voor
de 24e keer werd dit sportieve evenement door De
Maat georganiseerd. Drijvende krachten zijn Sjaak
Oord, Ronald Kleen Scholten en Alexander
Oldeman. Veel Praktijkscholen uit het noorden en
oosten van Nederland reizen die dag af naar

Ommen om daar met elkaar te strijden om de
verschillende bekers. Onze meiden werden 6e, de
twee jongensteams tot 15 jaar eindigden als 5e en
8e en de oudste jongens werden verdienstelijk 3e.
Het was prachtig weer en iedereen genoot met
volle teugen. Op naar de jubileumeditie van
volgend jaar!

Het vakantierooster voor het komend schooljaar
ziet er als volgt uit:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21-10-2019 t/m 25-10-2019
23-12-2019 t/m 3-1-2020
17-2-2020 t/m 21-2-2020
10-4-2020 t/m 13-4-2020
27-4-2020 t/m 8-5-2020
21-5-2020 en 22-5-2020
1-6-2020
3-7-2020 t/m 14-8-2020

Wil je kind graag voetballen, op muziekles, turnen,
streetdance, judo of
aan theater
doen
maar is er thuis te
weinig
geld?
Het
Jeugdfonds Sport &
Cultuur helpt! Ze
betalen voor kinderen
en
jongeren
de
contributie en/of het
lesgeld en eventueel
de spullen zoals sportkleding,
dansschoenen of de huur
van een instrument.
Hoe werkt het? Je
kunt
zelf
geen
bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor
nodig. Dat is iemand die je aanvraag voor je
regelt. Als de aanvraag ingediend is, kan het kind
vaak al binnen drie weken sporten of op les. De
intermediair
van
onze
school
is
onze
gymnastiekdocent, Henri Vos. Via de mail is hij te
bereiken: hvos@demaatpro.nl
Hoe zijn de stappen?
Stap 1: Aanvraag indienen bij je intermediar
Stap 2: De intermediair doet, in overleg met jou,
een aanvraag. Dat gaat heel gemakkelijk online.
Stap 3: De intermediair hoort meestal binnen een
week of drie of de aanvraag goedgekeurd of
afgekeurd is en laat je dat weten.
Stap 4: Als de aanvraag goedgekeurd is, kun je je
kind aanmelden bij de sportclub, dans – of
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muziekschool of andere organisatie waar je kind
op les wil.

Op De Maat zijn we trots op onze schoolkampen.
Er zijn maar weinig scholen voor Voortgezet
Onderwijs waar de leerlingen elk schooljaar op
kamp gaan. De eerste en tweede klassers gingen
naar de camping bij Attractiepark Slagharen.

Het programma voor de eerste schoolweek ziet
er als volgt uit:
Maandag 26 en dinsdag 27 augustus zijn de
leerlingen vrij
Ze hadden een heerlijke week waarbij ze
regelmatig te vinden waren bij de diverse attracties
van het park. De derde klassers gingen een week
naar Londen. Ze genoten met volle teugen en
bezochten allerlei bezienswaardigheden in- en
rond Londen. Op vrijdagavond keerden ze moe
maar voldaan weer op school terug.

Woensdag 28 augustus
Informatieochtend

10.35 – 12.15 uur
1e en 2e klassen

Donderdag 29 augustus
Kennismakingsdag

08.25 – 12.15 uur
1e en 2e klassen

Vrijdag 30 augustus
Activiteitendag

08.25 – 14.35 uur
1e en 2e klassen

Vrijdag 30 augustus
Introductieactiviteit

11.00 – 14.35 uur
3e, 4e en 5e klassen

De stages beginnen vanaf maandag 2 september

De vierde klassers zijn een week naar Centre
Parcs geweest. Ze hadden veel plezier met
waterskiën, gingen naar de film en hadden vooral
veel lol met elkaar. De oudste leerlingen zijn naar
Utrecht en Amsterdam geweest. Al jaren gaat
deze groep op stadstrip. Ze doen leuke dingen en
bekijken de highlights van de stad. Tijdens de
kampen leert het personeel de leerlingen op een
hele andere manier kennen. Naast het plezier is
het bovendien goed voor de zelfstandheid van
veel leerlingen.

Belangrijke data:
 Informatieavond
 Studiemiddag
 Herfstvakantie
 Studiedag

18 september 2019
15 oktober 2019
21 t/m 25 oktober 2019
19 november 2019
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