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St Mattheusschool

Een nieuw schooljaar waarin er weer van alles staat te gebeuren.

Interessante informatie:

We hebben afscheid genomen van veel vso-leerlingen, maar
konden ook weer flink wat nieuwe leerlingen begroeten.

- Ouderavonden
- Kampweek so

We hopen dat iedereen een fijne, zonnige vakantie heeft gehad
zodat we allemaal fris aan dit nieuwe schooljaar kunnen beginnen.

- Nieuwbouw
Deze nieuwsbrief is bedoeld om u vooraf van onze activiteiten
op de hoogte te brengen.
Deze zijn ook overzichtelijk op de bijgevoegde kalender na te
zien. Bewaart u deze voor de komende maand goed.

In dit nummer:
* Nieuws van de locaties:
- Oproep chauffeur

Bij het nieuws van de locaties kunt u de activiteiten nalezen die
voor u en uw kind van belangt zijn. Ook algemene informatie
wordt op deze manier zo veel mogelijk aan u door gegeven.
Leest u daarom vooral altijd de nieuwsbrief.
We gaan er met elkaar weer een fijn jaar van maken.

Lees- en speelplezier
* Uitgeverij Zwijsen: Deze biedt verschillende abonnementen aan.
Van het kleuterblad Rompompom tot leesboeken voor groep 6. U
kunt het gehele aanbod vinden op www.zwijsenkinderen.nl

* Squla: oefenprogramma'voor thuis. Leerzame quizzen en games in
alle vakken om thuis spelenderwijs te oefenen.
Informatie: info@squla.nl. Bestellen:
www.squla.nl/aanbieding
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Geen vakantie of vrije dagen deze maand.
We moeten nog even wachten op de herfstvakantie
in oktober.

Nieuws van de Larikslaan
Maandag 10 t/m. donderdag 13 september
Al heel snel dit schooljaar gaat de so-afdeling op schoolkamp.
Het thema van het kamp is:
"Gedoe in de rimboe"
Dit betekent dat alle activiteiten in het teken van dit thema staan. Ook maken we dit jaar, dankzij de overweldigende opbrengst van onze kunstveiling, een uitstapje naar
Familiepark Dippiedoe. Daar zijn grote avonturen te beleven zowel binnen als buiten.
Omdat de kampweek altijd ook erg vermoeiend is, zeker
na al die jungle-avonturen, zijn ze op vrijdag vrij.

De jongste kinderen gaan nog niet op kampweek.
Zij gaan er natuurlijk wel een gezellige week van
maken.
Zo is er op dinsdag een feestje voor de verjaardag van Esmee. De hele groep gaat een dagje
naar Professor Plons. En of dat nog niet genoeg
is: ook een heerlijke lunch staat op het programma. Ze zijn op woensdag vrij maar moeten
op vrijdag wel gewoon naar school. Een en ander is met u besproken op de ouderavond.
Kortom: echt een feestweekje!

i Nieuws van de Assendelftstraat
Dinsdag 4 september
Ouderavond.
Op deze avond krijgt u algemene informatie van het Rotterdam College. De afspraken en regels worden dan met alle ouders besproken. Ook
worden de stages toegelicht.
Na dit algemene gedeelte kunt u kennis
maken met het team in de klas van uw kind.
U hoort over het rooster en het lesprogramma en kunt natuurlijk ook met al uw
Stage!
vragen terecht.
U bent vanaf 19.45 uur van harte welkom. De informatieavond begint om 20.00 uur.
r
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l Nieuws van de Schoolstraat
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Nieuwbouw

Het gaat er nu echt op lijken dat we over
drie jaar in een spiksplinter nieuw gebouw
zitten! De architect is gekozen en deze
heeft de school al bezocht om de doelgroep
te leren kennen en onze wensen en ideeën
te inventariseren. We houden u op de hoogte.

Maandag 10 september
Ouderavond. Natuurlijk kunt u op die avond het nieuwe pand
bekijken.
In de zomervakantie is er hard gewerkt om alle aanpassingen
af te krijgen. Het team heeft de laatste week van de vakantie
keihard gewerkt om alle klassen aan kant te krijgen zodat de
kinderen op 20 augustus goed van start konden gaan. Wel zijn
er op dit moment nog problemen met de telefoon en de computers, maar hopelijk zijn deze inmiddels opgelost.
Zoals u inmiddels hebt vernomen, is Mariëlle
Radstake de nieuwe coördinator van deze af deling.
De informatie-avond begint om 19.30 uur. U
bent allen van harte welkom.

-t'

-

Op de Asserweg beschikt men sinds dit
schooljaar over een eigen personenbusje. Helaas, zonder chauffeur.
Zijn er misschien ouders die zich vrijwillig willen aanmelden als chauffeur?
Het betreft een paar ritten naar de
Larikslaan voor de gymlessen op de
dinsdag.
Neemt u contact op met Mariëlle
Radstake als u zich hiervoor wil opgeven: mradstake@zmlpost.nl

