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St Mattheusschool

Interessante informatie:
- Sinterklaas
feest

December, een maand vol gezellige en winterse feesten. Wij vieren deze maand het Sinterklaasfeest en het kerstfeest. Bij het
kerstfeest ligt voor ons als R.K. school de
nadruk op het kerstverhaal en de geboorte
van Jezus. Een prachtig verhaal dat wij natuurlijk met de kinderen delen.

- Kerstviering

Kerstviering

Kerkviering:

Vorig jaar hebben wij de kerstviering in de kerk op dinsdag en
de kerstviering op school op
donderdag gepland.

Op dinsdag 16 december vieren wij kerstmis
in de Pauluskerk naast het schoolgebouw aan
de Larikslaan.

Ook dit jaar is de kerk en de
schoolviering op twee verschillende dagen.

Alle leerlingen worden vervolgens opgehaald
bij de kerk. Bent u bij de viering aanwezig en
wilt u uw kind zelf mee naar huis nemen,
meldt u dit dan even bij de leerkracht van uw
kind en bij de taxichauffeur.

U bent vanaf 13.15 uur van harte welkom. De
Dit is bij alle locaties bijzonder viering begint om 13.30 uur en duurt tot ongegoed bevallen.
veer 14.45 uur.

In dit nummer:
Nieuws van de
locaties

Bij de viering in de kerk bent u
als ouders, familie en vrienden
van harte welkom.
Het thema van de viering is
“Reizen”

Viering op school:
Op donderdag 18 december vieren we het
kerstfeest op school met leerlingen en team.
We maken er een gezellige dag van en hebben
met elkaar een kerstmaaltijd.
Voor de bijzonderheden van de diverse locaties: zie blz. 2

KERSTVAKANTIE
Van maandag 22 december tot en met vrijdag 2 januari hebben wij kerstvakantie.

Let op: op vrijdag 22 december is de school
om 12.00 uur uit.

Nieuws van de Larikslaan

we hebben een oplossing voor
deze stoute onhandige Piet.
2 december
Is uw kind meegeweest op kamp en We maken zelf nieuwe bladzijwilt u graag weten hoe leuk het was, den voor het grote boek. Maar
kom dan deze avond naar de Larik- komt dat wel goed en komt dat
slaan en bekijk met alle andere ou- wel op tijd af? We zullen het
ders de film van deze fantastische zien op 5 december. Niks tegen
Sinterklaas zeggen, hoor.
week. U bent welkom vanaf 19.30
Wilt u bij het feest aanwezig
uur.
zijn: vanaf 09.00 uur bent u
5 december
welkom.
Sinterklaas komt! Natuurlijk met
De Sint wordt verwelkomd in
zijn Zwarte Pieten.
Er is altijd wel wat met die pieten! de aula en houdt daarna audiënNu is er weer eentje die chocolade- tie in de personeelskamer. Als
melk over het grote boek heeft ge- de groep van uw kind aan de
beurt is geweest, mag het mee
morst. Alle kinderen van de Matnaar huis. Wel even de taxitheusschool zijn verdwenen onder
chauffeur inlichten.
een dikke laag chocolademelk!
Maar…..

Nieuws van de Assendelftstraat
5 december
Hé vso-ers: de Sint komt
eraan. De hele dag leuke
sintactiviteiten zoals een pepernotenrace, een quiz en nog veel
meer. Zou er ook nog een kadootjes zijn voor die grote gasten?

Sparen voor het
goede doel

Er wordt flink gespaard op het vso voor het
goede doel in Suriname. In
oktober was de opbrengst
maar liefst € 45,Bedankt en ga zo door!
We sparen deze maand op 1
10 december
december.
Middengroep A gaat woensdag 10 18 december
dec naar museum De Dubbelde
Kerstviering op school. We
Palmboom.
vieren de kerst met een uit12 december
gebreide lunch, een quiz en
Vrijdag 12 december gaat Midden- een kerstdisco.
groep A naar de bibliotheek.

Nieuws van de Schoolstraat Kerst op school
Op donderdag 18 december
vieren we met leerlingen en
team het kerstfeest op
Natuurlijk komt
school. Gezellige kerstactiviSinterklaas met
teiten en natuurlijk een
zijn Pieten ook op
kerstlunch.
de Schoolstraat. De ouders zijn De arme mensen worden niet
vergeten: bruggroep A doet
hartelijk welkom om de Sint
mee aan het schoenmaatjessamen met de kinderen te beproject en bakt taarten voor
groeten. Na een gezamenlijk
de verkoop. Het persowelkom zal de Sint de klassen
neel is massaal aan de
bezoeken.
slagroomtaart om dit
project te steunen.

5 december

Sparen voor het goede doel
We hebben weer een leuk bedrag gespaard. Dit keer hebben we 50 bomen
gekocht. We hopen dat ze voorspoedig
groeien.

Kerstviering donderdag 18 dec.
Na een bijeenkomst in de aula, zullen de
kinderen in de school leuke kerstactiviteiten doen. Daarna een gezamenlijke
maaltijd. Natuurlijk in kerstsfeer!

Kerstviering op 16 december
“OP REIS"
Er zijn veel soorten reizen, ook al
denken we meestal gelijk aan
"vakantie ". We kennen ook
zakenreizen, studiereizen, snoepreisjes, bedevaarten, pelgrimsreizen en ontdekkingsreizen.
Reiservaringen kunnen zo krachtig
zijn, dat er veel verhalen en rituelen rondom reizen bekend zijn, ook
in godsdiensten. Met de kinderen
zullen we de komende weken zien,
dat er aan reizen veel te ontdekken
valt.
In onze voorbereidingen op kerst,
zal het onderwerp "reis "daarom
vaak doorklinken. Er zijn veel reizigers in het kerstverhaal. In de eerste plaats natuurlijk Jozef en Maria die naar Betlehem moeten, ook
al is Maria hoogzwanger. We
ontmoeten ook de herders en de
drie koningen die op reis gaan
om het Christuskind te zoeken
en te aanbidden.
Alle kinderen maken in deze weken
een "reisstok ",waaraan symbolen
komen te hangen van facetten
rondom "reis", die in de groep behandeld worden. We
nemen onze reisstok
mee naar de kerstviering in de kerk en
daar vertellen we er
iets van.

