
 

Verslag Thema avond or 

Afgelopen maandag 17 maart 

vond de thema avond plaats 
met als onderwerp “Hoe leert 

mijn kind lezen/rekenen op de 
Mattheusschool”. Veel ouders 

hadden middels de enquête 
aangegeven hier behoefte aan 

te hebben. Het was dan ook 
enigszins teleurstellend dat er 

een lage opkomst was. De ± 30 
ouders die wel de moeite had-

den genomen, hebben echter 

een zeer interessante avond 
gehad en zijn  

enthousiast naar huis gegaan. 
Hopelijk tot ziens op de vol-

gende thema avond ….??? 
 

 

 

 

30 april: 

Koninginnedag. Zet je 

oranje hoedje op en ga 
lekker uit je dak op de-

ze feestdag.  

 

 

SO projectweken: 

“Elementen” 

Zie voor verdere infor-

matie op blz. 2 
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tie Schoolstraat 
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Vakantie 

Op maandag 28 april begint de meivakan-

tie.  

Omdat ook Pinksteren in de meivakantie 

valt, beginnen we pas weer op dinsdag 13 

mei.  

De vakantie is dus van maandag 28 april 

t/m. maandag 12 mei.  

 

 

Schoolfotograaf 

Op alle locaties komt in april 

de schoolfotograaf. 

Een set kost € 10,- en omvat 

4 foto’s en een sleutelhanger.  

Advies is uw kind geen wit of 

zwart te laten dragen. 

Dit zijn geen geschikte kleu-

ren voor portret-foto’s.  

Bij de informatie van de di-

verse locaties kunt u zien 
wanneer de groep van uw kind 

aan de beurt is.  

 

8 april: 

Informatieavond over de reis 

naar Oostenrijk. 

Zie verder op blz. 2 

                                                  

 
Oostenrijkse vlag 



tentoonstelling 

“Professor Plons” 

Kampweek 

Op 22 april gaan de groepen Os-
car, Tommie en Burggroep A op 

kamp. We gaan naar Bergeijk, 
naar het vertrouwde kamphuis 

“De Willyhoeve”. Het thema is 
muziek en vanaf 7 april begin-

nen op school de voorbereidin-
gen. Op vrijdag 25 april zijn 

we weer terug.  

Uiteraard wordt u 

door het team op de 

hoogte gehouden van 

de afspraken. 

Schoolfotograaf 

Op dinsdagmiddag 15 april is de 

locatie Schoolstraat aan de beurt 

voor de schoolfotograaf. Trek 

vooral je mooiste kleren aan: je 

gaat op de foto!  

Museumbezoek 

Op 1 april gaat bruggroep A naar 

Boymans “Weet jij wat een 

museum is?”  Op 4 april weer een 

uitje voor bruggroep A. Dit keer 

samen met de Tommies naar het 

Scheepvaart museum voor een be-

zoek aan de permanente doe- 

Niet alle leerlingen gaan mee op 

kamp. Soms het nog een beetje 
te moeilijk om een paar dagen 

van huis weg te zijn. Voor deze 
leerlingen worden in de kamp-

week leuke activiteiten en uitjes 
georganiseerd. Ook zij gaan er 

een gezellige week van maken 
met oa. een bezoek aan het 

Plaswijck Park.  

Personeel 

Op vrijdag 25 april is juffrouw 
Olga voor het laatst. Zij gaat 

met zwangerschapsverlof. Na 

de zomervakantie is zij weer 

terug.  

Schoolfotograaf 

 

Op dinsdagochtend 15 april 
moeten we allemaal onze 

mooiste kleren aan. Op die 

dag komt de schoolfotograaf. 

 

Maandafsluiting 

 

Op vrijdag 25 april sluiten we 

de maand af met een optre-

den van de groep Grover.  

Op donderdag 17 april 

beleven we met alle 

leerlingen een  

sport/speldag in het 

Kralingse Bos.  

We zullen daar ook 
picknicken. U hoeft 

dus die dag geen brood 

en drinken mee te geven. 

 

Op vrijdag 18 april wordt het pro-

ject afgesloten met een ballonnen-
wedstrijd. We hopen dat onze bal-

lonnen een mooie lange reis maken.  

 

Project “Elementen” 

Op maandag 7 april bele-
ven wij de feestelijke 

opening van 2 projectwe-
ken “Elementen”. Natuur-

lijk komen ze allemaal aan bod: Aar-
de, water, vuur en lucht. Er is die 

dag ook een spectaculaire verras-

sing…. 

Vanaf 7 april is ook een leskist 
“water” op school, zodat diverse 

groepen hiermee aan de slag kunnen. 

De kist gaat op 25 april weer terug. 

 

Nieuws van de Larikslaan 

Schoolfotograaf 

Op maandagochtend 14 april moeten 

alle leerlingen en teamleden op hun 

paasbest naar school. De fotograaf 

komt op die dag naar de Assendelft-

straat.  

 

 

Informatie avond Oostenrijk 

Op dinsdag 8 april is een informatie

-avond over de reis naar Oostenrijk. 

Een vertegenwoordiger van de reis-
organisatie is die avond op school 

om vragen van ouders te beantwoor-

den. 

 

Uiteraard moeten rondom 

deze reis goede afspraken 
gemaakt worden, dus is het 

van het grootste belang dat 
alle ouders aanwezig zijn. De 

avond begint om 19.30 uur, 

locatie Assendelftstraat. 

 

 

 

Kaart Oost-Tirol 

Leskist “Het weer” 

Vanaf 9 april gaan de brug-
groepen en middengroep b 

hiermee aan de slag. 

   

Kinderboerderij 

De eindgroep krijgt een les over 

“melk” op de kinderboerderij op 

21 april. 

 

Bezoeken dagcentra 

De komende 7 weken gaan leerlin-

gen van de eindgroep op bezoek 
bij diverse dagcentra. Dit om de 

leerlingen een toekomstbeeld te 
geven en te laten zien wat hun 

mogelijkheden zijn.  

 

Nieuws van de Assendelftsstraat 

Nieuws van de Schoolstraat 
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