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4 en 5 mei 

 

De maand mei is een maand van herdenken. 

Op 4 mei denken we aan alle mensen die zijn omgekomen in de 

Tweede Wereld Oorlog, maar ook aan de mensen die in al die ande-

re oorlogen en conflicten op de wereld gestorven zijn.  

 

Op 5 mei vieren we de vrijheid. Het is goed daar eens per jaar bij 

stil te staan en  weer waardering te krijgen voor alle mogelijkheden 

en vrijheden die we in ons land kennen. 

Meivakantie 

Deze begint op vrijdag 30 april. Die dag zijn we al vrij want dan is het 

Koninginnedag. 

Op maandag  17 mei moeten we weer naar 

school.  

Fijne vakantie!! 

 

Pinksteren: op maandag 24 mei zijn we alweer 

vrij. Het is dan tweede Pinksterdag. 

Extra bericht….. 

 

De ouderraad is dringend op zoek naar verster-

king. Eens in de 6-7 weken komt de ouderraad 

bijeen. De ouderraad helpt vaak bij festivitei-

ten en organiseert thema-avonden en koffie-

ochtenden. Vindt u het leuk om mee te denken 

en te organiseren, meldt u dan aan via school. U 

krijgt bericht van de secretaris van de ouder-

raad.    



Nieuws van de Larikslaan 

Kampweek VSO 

Dat wordt weer een leuke en spannende week! 

We gaan, net als vorig jaar, naar Ferme de 

Jean in Heeze.  

Het thema van de kampweek is “musicals”, 

dus alle glitter en glamour zal aanwezig zijn.  

Natuurlijk wordt er ook ge-

oefend voor die geweldige 

musical die op dit moment al 

volop in voorbereiding is.  

U weet toch nog wel dat de 

musical meteen de jaaraf-

sluiting is? Deze is op 18 juni.  

Nieuws van de Schoolstraat 

Nieuws van de Assendelftstraat 

Na de mei vakantie gaat Bruggroep A weer elke 

donderdagmiddag naar de schooltuintjes.  

Dat wordt weer smullen van die heerlijke wortel-

tjes en radijsjes…. 

 

25 mei 

Alle groepen krijgen tijdens de gymles Circus 

Rotjeknor op bezoek. Dat wordt weer een leuke 

dag oefenen voor de musical.  

De  musical van de leerlingen van de Schoolstraat 

is verplaatst naar vrijdag 11 juni.   

 

De Tommies hebben een vraag voor u: ze hebben 

speelgoedhonden nodig voor hun 

circusact. Wie heeft deze te leen?  

 

 

18 mei 

Koekie, Elmo, Ernie en de Schakelgroep gaan naar 

de film.  

De filmvoorstelling is “Morrison krijgt een zusje” 

en draait in het Pathé  

theater.  

Hoera, Morrison krijgt een zusje. Maar als het 

zusje gaat komen, moet Morrison 

een tijdje logeren in het klooster 

bij de nonnen.  Morrison is in de 

war, hij zal daar toch niet voor 

altijd moeten blijven? Morrison 

bedenkt een plan….. 

Extra bericht….extra bericht 

 

Ons team wil heel graag goed contact houden met de 

ouders van onze leerlingen. Dat gebeurt al veel via de 

schriftjes/agenda’s maar soms is het nodig om even 

met u te bellen.  

Helaas blijken de telefoonnummers vaak niet te klop-

pen. Zeker in de mobiele nummers zijn vaak wijzigin-

gen. Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer 

meteen doorgeven naar school? Zo kunnen wij u altijd 

bereiken als dat nodig is.  

Alvast bedankt.  

31 mei 

Maandafsluiting. Wie de maandafsluiting gaat 

verzorgen, is nog niet bekend.  

 

Het project “Hobby en vrije tijd” is succesvol 

afgesloten. U heeft er alles over kunnen lezen in 

de projectkrant “Op de Mat(h). 

De kinderen hebben de prachtigste kunst-

werken gemaakt en deze staan in de eta-

lage van boekhandel Coelers op de Peppel-

weg. Gaat u hier vooral even langs en be-

wonder de vruchten van alle noeste ar-

beid.  

Extra bericht…….Extra bericht 

 

Elke maand leest u over de leuke activiteiten en leerzame 

excursies die de leerlingen van de Mattheusschool onder-

nemen.  

Helaas kosten al deze zaken veel geld. Binnenkort zult u 

weer de brief over de schoolbijdrage ontvangen. U kunt 

daarop aangeven hoe u deze wilt betalen.  

Wij willen heel graag alle activiteiten voor de kinderen op 

het huidige niveau houden. Dat kan echter alleen met uw 

steun. Wij verzoeken u daarom heel dringend om de 

schoolbijdrage op tijd te betalen. Lukt een groot bedrag 

niet in één keer, dan kunt u altijd met de locatieleider 

overleggen over een betalingsregeling.  

Wij hopen echt dat alle ouders dit jaar deze verantwoor-

delijkheid nemen. 


