Mattheusnieuws
Oktober 2010
St Mattheusschool

Op initiatief van MEE Rotterdam wordt een oudercursus
“Opvoeden van pubers” georganiseerd.
Uiteraard alleen als er voldoende belangstelling van ouders is.

Interessante informatie:

Heeft u ook een puber in huis en zit u regelmatig met de handen in het haar? Geef u dan op voor deze cursus. U kunt via
school aangeven of u interesse hebt.
U kunt daarvoor bellen naar 010-4223517 of
010-2185919.

- kampweek SO

Wintertijd: in de nacht van 30 op 31 oktober begint de wintertijd. De klok moet dan
een uurtje terug.

In dit nummer:

4 oktober: Werelddierendag
Verwen op die dag je parkiet, marmot, konijn of hond.
Ze zullen het erg waarderen.

- nieuws van de
Locaties
- Disco op het
vso

Belangrijk nieuws voor alle ouders waarvan de zoon of dochter dit
schooljaar 18 jaar wordt.
Naast het aanvragen van een WAJONG-uitkering is het dit jaar mogelijk
bij de IB-groep een Tegemoetkoming Scholieren aan te vragen. Dit formulier kunt u downloaden van de website www.ib-groep.nl, maar is ook te verkrijgen op het vso. Voor hulp bij het invullen kunt u contact opnemen met
Irene Leijnse, de schoolmaatschappelijk werker, tel. 010-2821111. Ook
voor het aanvragen van de Wajong kunt u bij Irene terecht.

Herstvakantie
De herfstvakantie is van maandag 18 tot en met vrijdag 22 oktober.

Nieuws van de Larikslaan
Kampweek so
Op maandag 11 oktober gaat het so van de Larikslaan naar een gezellig kamphuis in Bergeijk: De
Willy Hoeve.
Het wordt weer een week van lekker buitenspelen,
speuren in de bossen en uiteraard een groot kampvuur aan het einde van de week.
Het thema is dit jaar “Indianen”, dat wordt dus een
spannend weekje.
Als u het kampformulier ontvangt, wilt u dit dan svp
zo volledig mogelijk invullen en weer snel mee terug
geven naar school.
Verdere informatie volgt nog.

De Kermits gaan nog niet op
kamp, maar die maken er
natuurlijk ook een gezellig
weekje van.
U hoort daar meer over van
juf Judith.

Denkt u er aan dat de schoolbijdrage betaald moet worden? Als u gebruik maakt
van de korting, dan moet de bijdrage 1 oktober bij ons binnen zijn.
Indien u in twee termijnen betaalt, dan
moet de eerste termijn ook op 1 oktober
betaald zijn.

Nieuws van de Assendelftstraat
Museumschip de Buffel is grondig gerenoveerd en mooier dan ooit. De leerlingen van
het vso gaan dit schip bezoeken en doen de
Tour Techniek. Begeleid door licht– en geluidseffecten dwalen ze over het schip en
steken onderweg heel wat op over navigeren,
de geschutstoren, de stoommachine en nog
veel meer.
Actie en techniek staan bij deze tour centraal. De bezoeken zijn op onderstaande dagen:
5 okt: Middengroep A
7 okt: Middengroep C
12 okt: Eindgroep A

Vrijdag 8 oktober: DISCO!
Het thema is herfst/Halloween
Heel de school is met het thema
bezig. U krijgt nog informatie van
de werkgroep.
27 oktober
De brugroepen B en C bezoeken museum Boijmans
en gaan op zoek naar beesten in de kunst.
28 oktober
Bruggroep A gaat naar het natuurhistorisch museum voor de tentoonstelling “Ik zie….ik zie”. Ook
hier moet naar dieren gespeurd worden.
Middengroep B: deze groep is met een leuk project begonnen. Zij maken een grote kerststal voor
in de aula.

Nieuws van de Schoolstraat
7 en 14 oktober
De groepen Oscar en Tommie krijgen verkeerslessen van het CED.
Iedereen op de Schoolstraat is bezig met het thema “huisdieren”.
Ze maken knutsels, luisteren naar verhalen en horen allerlei leuke weetjes over huisdieren.
Eind oktober gaat weer het project “herfst”van
start.
De groep Pino heeft een nieuwe verkleedkist.
Iedereen vindt het leuk. Zelfs het personeel loopt
er nu vaak een beetje wonderlijk bij...

Eind september beginnen 2 nieuwe leerlingen:
In de groep Pino komt Amier Yasin. In de
groep Oscar begroeten we Remko Oosterlee.
Met deze twee leerlingen is de Schoolstraat
weer op volle sterkte.
Natuurlijk worden ze door de hele afdeling
van harte welkom geheten.

