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5 december: Sinterklaas op
bezoek. U krijgt informatie van
de werkgroepen.

hiattheusnieuws

Jecember 2011

St Mattheusschool

Kerstviering 2011

"De Kerstwens"

Zoals elk jaar vieren wij het kerstfeest met alle leerlingen, ou-
ders en teamleden in de Paulus kerk aan de Larikslaan .De vie-

ring is ditjaar op donderdag 22 december. Vanaf 13.00 uur

bent u van harte welkom in de kerk. De viering start om 13.15
uur. Na de viering kunt u uw kind mee naar huis nemen. Wilt u

dit wel vooraf melden bij de taxichauffeur en op de dag zelf even
afmelden bij de leerkracht als u uw kind meeneemt.

Even voor de duidelijkheid: de kinderen kunnen

niet eerder mee naar huis. Kunt u zelf niet bij

de viering zijn? Dan kan uw kind met de taxi

naar huis. Hij/zij wordt opgehaald aan de Larik
slaan.

Kerstvakantie

De kerstvakantie begint op vrijdag 23 december. Alle leer
lingen zijn op die dag om 12.00 uur vrij.

De eerste schooldag is weer op maandag 9 januari 2012.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2012 !!

Tip voor de kerstvakantie: "De kleine Kerstman", een betoverend
wintersprookje in de Doelen. Van 24 t/m. 31 december. Kijk ook
op www.kleinekerstman.nl.



INieuws van de Larikslaan

Na een spetterend feest met een hele hoop Pieten is
het nu de beurt aan Sinterklaas.

We zijn heel blij dat hij ook dit jaar weer op de
Mattheusschool wil komen en we begroeten hem

op gepaste wijze op maandag 5 december.
Er schijnt wel iets aan de hand te zijn met een van
de Pieten maar dat geheim zal op die dag

ontsluierd worden.

Natuurlijk bent u van harte welkom bij dit

feest.

Vanaf 09.00 uur staat de koffie klaar. Na het feest

in de aula gaan alle groepen apart op bezoek bij
Sinterklaas in de personeelskamer.

Nieuws van de Assendelftstraat

Sinterklaas

Op het vso komt op 5 dec. het hoge
woord eruit: Sinterklaas zoekt ander

werk!

De Pieten zijn natuurlijk erg van
streek en moeten proberen om Sin

terklaas op andere gedachten te brengen. Of het
lukt dat hoort u natuurlijk nog. In ieder geval zul-
len de leerlingen Sinterklaas hartelijk toezingen
dus dat helpt misschien ook wel een beetje.
En met chocomel en een speculaasje wordt het ui-
teraard toch nog gezellig. Zou de pakjespiet ook
nog komen?
De eindgroepen gaan op die dag een partijtje bow-
len in dok 77 als sinterklaaskadootje. Laat die bal-
len maar rollen! We horen graag wie de eerste
strike gooit.
Dinsdag 20 december

Kerstfeest op school. Uiteraard met een sfeervolle
en gezellige kerstlunch en kerstactiviteiten.

INieuws van de Schoolstraat

Maandag 5 december

Ook op de Schoolstraat is Sint op be
zoek. Hij zal iedereen in de aula begroe
ten en daarna een bezoekje aan de klas-
sen brengen. Natuurlijk heeft hij ook een
kadootje voor alle kinderen bij zich.
Vrijdag 9 december

De groep Bert gaat naar de kinderboerderij voor een
les "Van boer tot bakker".

Woensdag 21 december

Kerstviering met als thema "Samen zijn". In de aula
luisteren we naar het kerstverhaal en daarna zijn er
diverse kerstactiviteiten in de school. Aansluitend
hebben we samen een gezellige kerstlunch.

U kunt uw kind daarna meenemen naar huis.

Geeft u dit wel even vooraf door aan de taxi-

chauffeur. Kunt u niet aanwezig zijn dan
wordt uw kind 's middags op de gewone tijd
op school opgehaald door de taxi.
Woensdag 21 december
Zingen bij de boom op het plein van
de Fatimaschool. Een jaarlijkse
happening!
Donderdag 22 december
Kerstfeest op school.
We komen bij elkaar in de aula en
luisteren natuurlijk naar het kerst
verhaal waarna we een gezellige
ochtend hebben met een heerlijke kerstlunch.
's Middags is de viering in de kerk waarbij u
natuurlijk van harte welkom bent.

Tijdens de kerstviering op 22 decem
ber, verzorgd door het vso, kunt u ge-
nieten van een prachtig leerlingen koor
en de band met Hans, Patrick, Nigel,
Julio en Stijn. Wilt u deze kanjers live
horen, komt u dan vooral naar onze

sfeervolle kerstviering.

Schoolbijdrage

Per 1 december moet de volledi-

ge schoolbijdrage betaald zijn.
Extra's zoals een sinterklaaskadootje, kerstvie
ring en een feestelijke kerstlunch kunnen al-
leen blijven bestaan als alle ouders de school
bijdrage betalen.
Heeft u dus nog niet betaald dan verzoeken wij
u dringend om dit zo spoedig mogelijk te rege-
len.

Verzuim

De controle op het verzuim op scholen wordt
strenger. In samenwerking met de inspectie
zal leerplicht dit controleren.
Als uw kind afwezig is vanwege bv ziekte
moet u de school voor 09.00 uur bellen. Af-

melden via de taxichauffeur is niet voldoende.

Is uw kind zonder bericht afwezig dan wordt
dit genoteerd als ongeoorloofd verzuim. Bij
herhaling is de school verplicht dit te melden
bij leerplicht, dit kan voor u consequenties
hebben.

Meldt u dus altijd op tijd als uw kind afwezig
is.


