
St Mattheusschool 

Mattheusnieuws 

In dit nummer: 

- nieuws van de 

locaties 

- Koffie-ochtend 

 

  

  

  

  

  

  

Oktober 2009 

Interessante in-

formatie: 

- Thema avond au-

tisme en moeilijk 

verstaanbaar ge-

drag 

- so-kampweek 

 

Koffie-ochtend: woensdag 7 oktober.  

 

In de uitnodiging kunt u lezen waar en hoe laat u terecht 

kunt voor een gezellig koffie-uurtje. Ouders van alle loca-

ties zijn van harte welkom. 

 

Herfstvakantie 

 

De herfstvakantie is van maandag 19 t/m. vrijdag 23 

oktober 2009.  

De eerste schooldag is weer op maandag  

26 oktober.  

Fijne vakantie! 

Dierendag 

4 oktober 

 

Knuffel je konijn, verwen je parkiet en  leg je 

hond in de watten: het is vandaag Dierendag! 

Schoolbijdrage 

Denkt u aan de schoolbijdrage? 1 oktober moet het gehele bedrag be-

taald worden, als u gebruik maakt van de korting. Wilt u 

in twee keer betalen, dan moet de eerste termijn op 1 

oktober betaald worden.  

 



Kampweek 13 t/m. 16 oktober 

We gaan weer op kamp en we hebben er veel zin 

in. We gaan ook dit keer naar ons vertrouwde 

adres in Loon op Zand: kampeerboerderij Land 

van Kleef. 

 

Het thema is: 

“Hocus Pocus” 

 

 

Nieuws van de Larikslaan 

Vrijdag 9 oktober 
Bruggroep B gaat naar de kinderboerderij voor 

een les “speuren naar kleuren”. 

 

 

Maandag 12 oktober 
 

Middengroepen B en C gaan naar de 

kinderboerderij. Ook zij gaan speuren 

naar kleuren.   

Nieuws van de Schoolstraat 

Nieuws van de Assendelftstraat 

Woensdag 14 oktober 

 
Deze middag organiseert Bruggroep A een gezellige 

Fancy Fair. Er is van alles te doen 

en van alles te koop. Natuurlijk hou-

den we de opbrengst niet zelf: het 

goede doel is: Warchild.  

We hopen dat veel ouders en kinde-

ren komen! De middag begint om 

13.30 uur.  

 

Dinsdag 27 oktober 

Er was eens een dappere koning. Hij was nergens 

bang voor. Alleen….voor het donker, want er zaten 

spoken in het kasteel. De groepen Ernie, Gonzo en de 

Schakelgroep gaan deze spannende muzikale voor-

stelling van het Philharmonisch orkest op 27 oktober 

bekijken.  

 

30 oktober  

Maandafsluiting 

De Schakelgroep zal een optreden 

verzorgen met als thema: 

“Herfst”. 

Donderdag 29 oktober 

 

Thema-avond : 

“Autisme in het dagelijks leven” 

Deze avond wordt georganiseerd door de 

ouderraad.  

U bent allen van harte welkom op deze 

avond vanaf 19.15 uur. De avond begint om 

19.30 uur en wordt gehouden in het school-

gebouw aan de Schoolstraat 18. Deze loca-

tie is op loopafstand van de locatie  

Larikslaan. 

RON (Rotterdams Ouder Netwerk) 

Dit netwerk van Rotterdamse ouders helpt andere 

ouders bij vragen over opvoeden en opgroeien in 

de stad. Daarnaast werkt zij aan verbetering van 

het opvoedklimaat in de stad, o.a. door adviezen 

aan gemeente, deelgemeenten en andere besturen.  

U kunt met al uw vragen terecht op: 

-   www.rotterdamsoudernetwerk.nl 

-   info@rotterdamsoudernetwerk.nl 

-   Tel. Stichting de Meeuw, 010-4863022, (vragen                      

naar contactpersoon Rotterdams Ouder Netwerk) 

 

 


