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St. Mattheusschool
Op donderdag 14 februari wordt Valentijnsdag
gevierd. Ben je stiekem verliefd? En durf je het
nog niet te zeggen? Stuur dan een Valentijnskaart. Wie weet misschien is hij of zij ook wel
verliefd op jou!

Interessante informatie:
- Carnaval vrijdag 8
feruari

Open dag

Open dag

Open dag

Open dag

n dag: 16 februaOp zaterdag 16 februari is een open dag op de locaties Larikslaan en
Assendelftstraat. Op die dag is iedereen die belangstelling heeft van
harte welkom.
U krijgt een uniek kijkje in de keuken van onze school en kunt een
goed beeld krijgen van de dagelijkse gang van zaken op onze school.
In dit nummer:
• Nieuws van de locaties
- Oproep chauffeur
Asserweg

Het personeel, dat natuurlijk die dag aanwezig zal zijn, gaat er voor u
een informatieve en gezellige dag van maken. Uiteraard zijn de ouders van onze locaties Asserweg en Schaepmanstraat hierbij ook uitgenodigd.
Tijden:

Op de Larikslaan 10.00—14.00 uur
Op de Assendelftstraat 11.00-15.00 uur

We hopen dat veel vaders, moeders, oma's, opa's, tantes enz. gebruik
maken van deze gelegenheid.
U bent meer dan welkom!

FITKIDS: dat is sporten voor kinderen met een beperking. Door een uitgekiend
sportprogramma werkt het kind aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid, zowel
fysiek als mentaal.
Interesse? Kijk op de site: www.fitkids.nl
Aanmelden? info@fysioinbeweging.nl of 06-16116280
Voorjaarsvakantie
Van maandag 25 februari t/m. vrijdag l maart.
De eerste schooldag is weer op maandag 4 maart.

; Nieuws van de Larikslaan
Vrijdag 8 februari
Barst op de Larikslaan het carnavalsfeest
los. Het thema is "Muziek".
De kinderen mogen natuurlijk verkleed op
school komen. De hele dag staat in het
thema. Zo worden er muziekinstrumenten geknutseld en
wordt er een lied gecomponeerd. ledere groep levert daarvoor een couplet aan en het resultaat
wordt in de aula gepresenteerd. Uiteraard geeft dit
weer aanleiding om gezellig te hossen en dansen met
elkaar. We hebben er zin an: oefen vooraf nog even
de carnavalsgroet:

Nieuws van de Assendelftstraat
Workshops
Op het Rotterdam College staat de komende maanden
theater en alles wat daarmee te maken heeft centraal.
Op vrijdag 25 jan was de eerste themadag met diverse
workshops voor drama, dans en zang, maar ook voor decorbouw, kleding, techniek ed.

Vrijdag 15 februari
Doe-middag. Niet alleen leuk en gezellig maar
geeft de kinderen ook ideeën hoe de vrije
tijd in te vullen.
Zaterdag 16 februari
Open dag. Zie de informatie op pagina 1.
U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom op
de Larikslaan.
Maandag 18 februari
De Gonzo's gaan naar de kinderboerderij voor
een les "Veren, vachten en vellen".
Vrijdag 22 februari
Maandafsluiting. Een gezellig uurtje in de
aula.
Zoals altijd zingen we de jarigen van februari
toe en zullen de Koekies een optreden verzorgen.

Vrijdag 8 februari
We vieren Carnaval. Het wordt weer een
gezellige dag. Natuurlijk mogen de leerlingen verkleed op school komen als ze dat
leuk vinden.

Zaterdag 16 februari
Op l februari wordt opnieuw een dag met workshops
georganiseerd. Waar dit allemaal toe moet leiden, hoort
u de komende tijd.

Nieuws van de Asserweg
Prentenboeken
In januari is het project
"Prentenboeken" gestart. Dit project loopt nog tot half februari.
Ook de carnaval, die gepland staat voor woensdag 6
februari heeft dit thema.
Op die dag mogen de kinderen natuurlijk verkleed op
school komen. In groepjes gaan de kinderen gezellige
dingen doen, maar er wordt natuurlijk ook gezongen,
gehost en gedanst. De werkgroep zal binnenkort een
infobrief meegeven.
Personeel
Na de kerstvakantie zijn juf Anita en juf Danielle
(zorgmedewerkster) weer begonnen. De ploeg is nu weer
compleet.

Open dag. U bent vanaf 11.00 uur van harte welkom op de Assendleftstraat.

Oproep: We zijn nog steeds op zoek naar een
chauffeur die bij tourbeurt het gymbusje wil rijden op de dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur.
Voor het busje is geen speciaal rijbewijs nodig. De
kinderen reizen onder begeleiding van juf of meester.
Als er meer mensen bereid zijn om deze taak top
zich te nemen, dan bent u niet iedere week aan de
beurt. Onze huidige chauffeur, de moeder van Max,
heeft dan ook eens een weekje vrij.
Aanmelden: 010-4189950.
Vooraankondiging: In maart komt een thema-avond
speciaal voor de ouders van de Asserweg. Deze
avond zal u informatie geven over het invullen van
vrije tijd en spelen. U krijgt nog verdere informatie vanuit de locatie. Noteert u vast in uw agenda:
maandag 11 maart.

Nieuwbouw.

nieuwbouw.

nieuwbouw.

Onlangs hebben we u op 2 ouderavonden geïnformeerd over onze nieuwbouw.
We zijn erg enthousiast over de plannen. We hebben ook de eerste tekeningen en impressies van de buitenkant van de nieuwe school.
De architect is het materiaal nog aan het bekijken, maar denkt aan hout. Op deze foto's
krijgt u ook een eerste beeld van hoe de school er uit gaat zien.
De planning is nu zo dat het gebouw wat er staat gesloopt gaat worden voor de zomervakantie.

We zijn blij dat er eindelijk schot in komt.

