IN DIT NUMMER

Op donderdag 21 december vieren wij in de middag met elkaar het
Kerstfeest in de Luduinakerk met kinderen en ouders. Hiervoor
krijgt u nog een uitnodiging.

Vanaf 6 december kunnen de kinderen weer
genieten van de prachtige kerststal in de hal
van de school.

Kerstvakantie
Vrijdag 22 december b egint de k er stvak antie. Op die dag zijn
alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
De vakantie duurt tot en met 7 januari. Op maandag 8 januari gaan we
weer naar school.
Directie en team van
De Mattheusschool & Rotterdamcollege wensen u
Fijne kerstdagen en een gelukkig 2018



Nieuws van de afdelingen



Sint– en Kerstvieringen



Kerstvakantie

IJsvrij Park Festival

In het Park bij de Euromast strijkt
van 8 december t/m 7 januari het
IJsvrij Park Festival neer: vier weken
lang elke dag schaatsen, eten en drinken en in het weekend een programma vol muziek, dans en theater. Laat
de winter maar komen!

SO

Op maandag 5 december komt Sinterklaas onze school bezoeken. Enige weken geleden heeft hij contact
gehad met meester Geert-Jan om hulp te vragen. Sint had namelijk 2 zwarte pieten die niet luisterden.
Deze pieten kwamen daarom logeren op de Mattheusschool. Maar deze pieten gingen ook hier niet goed
luisteren en deden heel stout. Ze hadden de schoenen en het grote boek van Sinterklaas meegenomen.
Hier hebben ze in geknipt en getekend. Als klap op de vuurpijl hebben ze ‘s nachts ook nog eens een disco gehouden in de aula. Hoe zal het op 5 december aflopen? Heeft Sinterklaas dan wel schoenen? En
hoe zal het aflopen met het grote boek?

Donderdag 21 december m ogen de k ind er en in gala kleding naar school komen. Met de kinderen houden we eerst een
korte kerstviering in de aula, waarna we later een brunch zullen
hebben. Rond 12.45 uur zullen we richting de kerk gaan voor de
kerstviering.

VSO

Op maandag 5 december verwelkomen we Sinterklaas op het
VSO-plein waarna Sint langs alle klassen gaat. ‘s Middags is
er een keuzeprogramma waar de kinderen kunnen kiezen uit
gymnastiek, film kijken of een culinaire activiteit.

Lekker nieuws uit het VSO ……..
Middengroep D verzorgt op de donderdagen een lunch.
We nodigen wekelijks een groep uit om te komen lunchen
op het VSO plein. Voor € 1 kan er genoten worden van een
kop tomatensoep of een stuk pizza.
Een paar dagen van tevoren krijgt u een brief waarin de
groep van uw kind uitgenodigd wordt om te komen eten.

Maandag 12 en maandag 19 december is er een
kerst sing-a-long op het VSO-plein, voor
de leerlingen die het leuk vinden om
met elkaar kerstliedjes te zingen.

Woensdag 20 december m ogen alle leer lingen in
hun mooiste kerstkleding naar school komen om met elkaar
een heerlijk kerstdiner te eten. We zouden het heel fijn
vinden als ouders iets lekkers willen maken voor het kerstdiner. Daar volgt binnenkort een brief over. Wegens groot succes van vorig jaar, doen we dit jaar het kerstdiner met alle
leerlingen van het VSO. De inloop is van 18.00 –18.30 uur,
we starten het kerstdiner om 18.30 uur en het is afgelopen
om 19.30 uur. Ouders moeten hun
zoon of dochter zelf halen en brengen.

Op donderdag 21 december doen we in de ochtend kerstactiviteiten
naar keuze in de eigen klas (kerststukjes maken, kerstfilm kijken,
knutselen of koken). In de middag gaan we naar de kerk.

