Mattheusnieuws
december 2009
St Mattheusschool

Sinterklaas: 4 december 2009

Interessante informatie:
- Sinterklaasfeest

Op vrijdag 4 december komt Sinterklaas naar de St.
Mattheusschool. Wij zijn blij dat hij ook dit jaar weer
de tijd heeft gevonden om ons te bezoeken.
Natuurlijk heeft hij voor alle kinderen een leuk cadeautje bij zich.
We gaan uiteraard eerst nog even alle sinterklaasliedjes oefenen
want we willen de Sint en zijn Pieten wel mooi toezingen.

- Kerstviering

Over de invulling van deze dag krijgt u een brief van de locatie van uw
kind.

Schoolbijdrage
In dit nummer:
- nieuws van de
locaties

Een flink aantal ouders heeft inmiddels de schoolbijdrage betaald. Heeft u dit nog niet gedaan, dan verzoeken wij u dringend om dit zo spoedig mogelijk te doen.
Alleen als alle ouders de schoolbijdrage betalen, kunnen
we leuke feesten als sinterklaas en kerst blijven vieren.

Kerstvakantie
De kerstvakantie is van maandag 21 december 2009 t/m.
vrijdag 1 januari 2010. Op vrijdag 18 december zijn de leerlingen om 12 uur vrij.
Op maandag 4 januari moeten we weer naar school.
Wij wensen iedereen goede feestdagen en een fijne vakantie.

Nieuws van de Larikslaan
Vrijdag 4 december
De Sint komt naar de Larikslaan.
Natuurlijk vinden wij het leuk als u
daarbij bent. Vanaf 09.00 uur
bent u van harte welkom.
We zingen de Sint toe in de aula,
waarna een audiëntie in de personeelskamer volgt. Alle kinderen
zullen de Sint daar bezoeken en
natuurlijk krijgt iedereen een kadootje en een handje pepernoten.

Enige tijd geleden hebt u een brief
ontvangen waarin MEE Rotterdam een
cursus aanbiedt waarin de opvoeding
en begeleiding van kinderen aan de orde
zal komen. Op het programma staan
brandende vragen zoals: aandacht geven en prijzen; straffen; verbieden en
nee zeggen en natuurlijk wat verder
onder de ouders leeft. De cursus
“Opvoeden en Zo” bestaat uit 6 bijeenkomsten.

We hopen dat u er bij
kunt zijn.

Heeft u belangstelling voor deze bijeenkomsten, geeft u zich dan snel op.
Dat kan via het strookje onderaan de

Kerst op de Larikslaan
Op donderdag 17 dec. vieren we
kerst op school met team en leerlingen. Natuurlijk zullen wij in de
aanloop naar dit feest een paar
keer in de aula bij elkaar komen
om de kaarsjes aan te steken en
de kerstliedjes te zingen.
Op donderdag hebben we met de
leerlingen een gezellige kerstlunch.

Dindag 15 december: Kerstviering in de kerk

Nieuws van de Assendelftstraat
Vrijdag 4 december: Sinterklaas bij het vso.
Oh jee, weer een andere Sinterklaas op het vso! Het
moet toch niet gekker worden…… Maar dat mag de pret
niet drukken, het wordt voor alle vso-ers een fantastisch feestje. Komt Sinterklaas echt dit jaar en in welke
gedaante? Dat blijft nog even een verrassing……...

Ook dit jaar vieren wij het kerstfeest weer in de kerk
aan de Larikslaan.
Natuurlijk bent u daarbij van harte welkom. Wij hopen
weer een fijne viering met elkaar te hebben.
De vso-afdeling zal deze viering verzorgen. Het thema
is:

Verhalen vertellen

Donderdag 17 december
Kerstviering op school.
In de ochtend gaan we gezellig knutselen, waarna we met
elkaar een heerlijke lunch hebben.
Na de lunch is er een kerstdisco of je kunt naar de film.

Nieuws van de Schoolstraat
Sint op de Schoolstraat

Vanaf 13.15 is de kerk open en kunt u naar binnen. Aanvang: 13.30 uur. Let u wel even op dat de eerste rijen
gereserveerd zijn voor de leerlingen. Na de viering
kunt u uw kind zelf meenemen naar huis. U moet dit wel
even aan de leerkracht en aan de taxichauffeur doorgeven.
Uw kind kan natuurlijk ook met de taxi mee, alle taxi’s
komen aan de Larikslaan.
De viering duurt tot 14.45 uur.
We hopen dat alle ouders bij deze,
voor onze school zo belangrijke
viering aanwezig zullen zijn.

Wat doet Sint zoal op zijn werkdag? Dat gaan
de kinderen op de Schoolstraat onderzoeken.
Sint blijkt een druk en vermoeiend dagprogramma te
hebben. Op 4 december komt hij er zelf over vertellen. Natuurlijk worden ook eerst de liedjes geoefend,
want dat blijkt voor de Sint het leukste van zijn werk
Kerst op de Schoolstraat
te zijn: naar Sinterklaas liedjes luisteren.
Op donderdag 17 december kerstfeest op school. Er zijn
Ook mogen de kinderen op 3 december hun schoen al
leuke activiteiten in de kerstsfeer en natuurlijk een
zetten.
heerlijke kerstlunch voor alle leerlingen en personeel.
Die Sint, we hopen dat hij niet te vermoeid is op 4
december, want hij gaat misschien ook nog een beDirectie en team wenst u een fantastisch 2010.
zoekje brengen aan de klassen. Dat wordt een
leuke dag!

