
 

IN DIT NUMMER: 

 Herfstvakantie 

 Studiedag 

 Ouderbijdrage 

 Nieuwe collega’s 

 Kinderboekenweek 

 Kamp SO 

 Totale Communica-
tie 

 SSO 

Woensdag 31 oktober is het Halloween. Dit van oorsprong Keltische feest is 

vanuit Amerika overgewaaid naar Nederland. Heksen, zwarte katten, vleermuizen 

en ander gespuis speelt hierin een belangrijke rol. Kinderen mogen die avond ver-

kleed langs de deuren om snoepgoed op te ha-

len. Vraag wel even of je vader of moeder mee-

gaat. Misschien wil je moeder zich wel als heks 

verkleden! Dat wordt griezelen maar vooral la-

chen en snoepen!  

Denkt u aan de ouderbrijda-

ge? Hiervan kunnen we op 

kamp en vieren we o.a. Sin-

terklaas en Kerstmis.  

In de herfstvakantie  

zijn alle leerlingen vrij van  

maandag 22  t/m zondag 28 oktober 

Dinsdag 2 oktober is er een studiedag. 

Alle leerlingen zijn dan vrij!! 

 

De Stichting Schoolondersteuning Mattheus (SSO) is een stichting die financiële onder-
steuning biedt aan de St Mattheusschool en het Rotterdamcollege voor zaken die niet uit 
het reguliere schoolbudget betaald kunnen worden. De stichting helpt bijv. bij de aan-
schaf van extra materialen voor in de klas. In het verleden heeft de stichting bijgedragen 
aan de aanschaf van i-pads in de klassen en tevens is een onderdeel van de belevenis-
sentuin (en spelmateriaal voor buiten) gefinancierd. Vindt u dit een goed en leuk initi-
atief? De stichting zoekt momenteel nieuwe leden. Als u geïnteresseerd bent om op 
vrijwillige basis lid te worden van deze stichting of wilt u meer over deze stichting weten? 
Bel dan 0622937681 of kijk op de website m.ssomattheus-nl.nl. 



SO 

VSO 

Tijdens de informatieavond voor het SO afgelopen dinsdagavond hebben 
Franca en Jolanda, de logopedisten van de school, kort iets verteld over 
het gebruik van Totale Communicatie hier op school. Ook zijn er met alle 
ouders die aanwezig waren enkele gebaren geoefend. 

Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie over 
het gebruik van Totale Communicatie op school en 
in het leren van meer gebaren kunt u dit aangeven 
bij de groepsleerkracht van uw kind. Als er voldoen-
de interesse is, gaan de logopedisten op school een 
scholing Totale Communicatie, inclusief gebaren, 
organiseren voor ouders." 

Dinsdag 9 t/m donderdag 11 oktober gaan de  Ernies, Gonzo ’s, Koekies en Schakels op kamp naar de Willy-Hoeve in 
Bergeijk. 
Het belooft weer een mooie gezellige week te worden met allerlei spelletjes, lekker 
eten en gezelligheid. 
Nadere informatie volgt nog via de groep. 
 
Voor de thuisblijvende groepen wordt er een thuiskamp georganiseerd met leuke acti-
viteiten met het thema Jungle. Informatie hierover krijgt u vanuit de groep. 
 

Bruggroep B heeft een nieuwe leerkracht, juf Monica, 

Ik zal me even kort voorstellen. Mijn naam is Monica van der Zon. 

Vanaf dit schooljaar werk ik op het Rotterdam– 
college. Samen met collega Joke heb ik brug-
groep B onder mijn hoede. 

Hiervoor werkte ik op een VSO-ZLM school in 
Emmen. Afgelopen zomervakantie zijn we ver-
huisd van Drenthe naar Zuid-Holland. 

Hoewel het schooljaar nog maar net gestart is, 
kan ik al wel zeggen dat ik het naar mijn zin 
heb. En dan heb ik het geluk dat ik de leukste 
groep van de school heb getroffen! 

Dinsdag 16 oktober komt het meespeelor-

kest in SKVR in Middengroep A 

en A+ 

Dit belooft een gezellige bijeen-

komst te worden. 

Op dinsdag 30 oktober verzorgen de  

Pino’s & Oscars de feestelijke maandaf-
sluiting. 

Bij de Elmo’s wordt druk gewerkt met  

kleuren en vormen 

 

De Fozzies hebben een nieuwe juf 

in de klas, juf Anne-

Marie. 

Wij heten haar van har-

te welkom! 

Ook de Elmo’s hebben 

een nieuwe juf in de  

klas, Juf Marlies. Ook 

haar heten wij van 

harte welkom. 

Ook in de Schakels is er 

een nieuwe juf,  

Juf Sarah. Ook haar  

heten wij haar van harte 

welkom. 

Op vrijdag 9 november aanstaande van 09.00 tot 10.30 uur wordt er weer een oudercontactochtend georganiseerd in 

de lerarenkamer op school, uitnodiging volgt. Tijdens eerdere oudercontactochtenden hebben we samen met ouders 

een overzicht gemaakt van tips voor vrije tijd- en vakantiebesteding en sportmogelijkheden voor 

onze kinderen. Mocht u dit overzicht willen ontvangen, stuurt u ons dan een e-mailbericht? 

Hulpouders gezocht: De ouderraad zoekt hulpouders, u kunt zich opgeven door het ant-

woordstrookje van onze brief in te vullen die vandaag ook is meegegeven aan uw kind. 

Heeft u vragen, dan kunt u ons altijd bereiken via school tel. 010 – 422 35 17,  

of via e-mail: ouderraadzmlk@gmail.com. 

mailto:ouderraadzmlk@gmail.com

