Mattheusnieuws
Januari 2010
St Mattheusschool

Interessante informatie:

Alle feesten zijn weer achter de rug, de kerstboom gaat de deur uit en
het vuurwerk is gedoofd. We beginnen vol goede moed aan de “maandag”
van het jaar: de maand Januari. Namens het hele team wensen wij u en
uw dierbaren een goed en gezond jaar toe.

- Aankondiging
schoolfotograaf
- Sparen voor het
goede doel

In dit nummer:

Wintertijd…..denkt u weer aan de vogels? Ze hebben het vaak
niet gemakkelijk als de temperaturen dalen. Een netje pinda’s,
wat strooivoer, wat oud brood en zij zullen u dankbaar zijn.

- nieuws van de
locaties

Tussengesprekken
In januari krijgt u de gelegenheid om met de groepsleerkracht van uw kind te praten. De data zijn niet voor alle
locaties gelijk. U krijgt een uitnodiging van de groepsleerkracht van uw kind.

Vakantie: helaas niet deze maand.
We moeten nog een maandje wachten tot de
voorjaarsvakantie in februari.

Nieuws van de Larikslaan
Vrijdag 29 januari
Maandafsluiting. Januari is alweer haast
voorbij en de Elmo’s trakteren ons op een
leuke presentatie. We denken dat het een
winters optreden wordt…….

Het goede doel
In het so wordt gespaard voor Oxfam Novib. We hebben al heel wat kunnen kopen
voor mensen die onze hulp hard nodig hebben. Kippen, een geit, bomen en zelfs een
ezel zijn al door ons gefinancierd. Maar
natuurlijk sparen we verder. Elke maand
komt de spaarpot, Tijgetje, voorbij en
we hopen dat’ie snel vol is. Voor de data:
zie de maandkalender.

Nieuws van de Assendelftstraat
Goede doel: Suriname
De Stichting Otheo is door het vso geadopteerd en regelmatig wordt geld opgehaald
voor dit project. De school is inmiddels gerealiseerd maar het ontbreekt nog aan leermiddelen. We sparen dus ijverig door en hopen weer een mooi bedrag bij elkaar te vergaren.
Het geld wordt op vaste dagen opgehaald,
zie de maandkalender.
Vanaf 12 januari start voor een groepje
leerlingen van de Middengroepen Leren op
Locatie project bij verzorgingstehuis Pniël.
De locatie is in hartje Kralingen, dus lekker
dichtbij. De leerlingen gaan de diverse ruimtes extra goed schoonmaken. Het groepje
staat onder leiding van Helma.

In januari komt Marjolein weer terug in de groep Elmo na haar zwangerschapsverlof. Zij werkt op maandag, dinsdag en woensdag.

Tussengesprekken: deze zijn in de week van 11 januari. U krijgt een uitnodiging van de groepsleerkracht.

Bereikbaarheid
Onze school hecht veel belang aan een goed
contact met alle ouders en verzorgers van
onze leerlingen. Wij gaan er van uit dat ouders ook waarde hechten aan een goed en intensief contact.
Helaas blijkt steeds weer dat de bereikbaarheid van ouders te wensen over laat.
Veel ouders vergeten om nieuwe telefoonnummers door te geven aan school. Ook bij verhuizing wordt de school niet
altijd op de hoogte gebracht.
U kunt zich voorstellen dat
wij u snel willen spreken als
er zich met uw kind iets bijzonders voordoet
op school of in de taxi. Ook is het bij ongelukjes van belang om in overleg met ouders/verzorgers een arts of tandarts te bezoeken met uw kind.

Daarom:
Nieuw telefoonnummer of nieuw
adres: zo snel mogelijk doorgeven aan
de school: tel. 010-4223517

Nieuws van de Schoolstraat
Tussengesprekken

Extra bericht:

De ouders worden uitgenodigd voor een tussengesprek op maandag 18, dinsdag 19 of
donderdag 21 januari. U krijgt hierover nog
bericht vanuit de klas van uw kind.

In februari komt de schoolfotograaf.

22 januari

16 februari Larikslaan

Bruggroep A gaat op bezoek bij het VSO
in de Assendelftstraat. Zij doen, samen
met Middengroep A mee aan de hobbymiddag.

Hierbij alvast een overzicht:
3 februari Assendelftstraat

18 februari Schoolstraat en Schaepmanstraat

