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 Wist u dat …. 

 Ouderbijdrage 

 Studiedag 

 Vooraankondiging 
OR 

Zaterdag 16 februari 2019 hebben wij 

een Open Dag op school van 11.00—14.00 

uur. U bent allen van harte welkom om on-

ze school te komen bezichtigen. De koffie 

staat klaar! 

 

Wist u dat: 

 Meester Luuk is van het SO naar het VSO verhuisd en juf Mariëlle 

neemt nu de plaats van meester Luuk in op het SO. Wij wensen hen 

beiden veel plezier en succes toe in hun nieuwe functie. 

 Gitte is nu Intern Begeleider op het SO i.p.v. op het VSO. 

 Juf Brunette uit de Dikkies ons heeft verlaten. Wij wensen haar veel 

succes op haar nieuwe school. 

We wensen u allen een  

goed en gezond 2019! 

Donderdag 31 januari zijn alle leerlingen vrij i.v.m. 

een studiedag voor alle  

medewerkers. 

Voor de vrijwillige ouderbijdrage voor de St. Mattheusschool en het Rotter-

damcollege zult u binnenkort van Wis Collect een email ontvangen waarmee u 

de schoolbijdrage via IDeal kunt voldoen. Wij verzoeken u vriendelijk hiervan 

gebruik te maken zodat wij ook in dit jaar weer leuke kampen, Sinterklaas-

feest, Kerstviering, Paasviering en carnaval kunnen blijven 

organiseren. 

Indien van beide ouders een emailadres bij ons bekend is, 

krijgt u op beide adressen een email. U hoeft  uiteraard maar 

op 1 mail te reageren. 

Vooraankondiging van de    

Ouderraad ………. 

Donderdag 4 april is er een 

thema-avond met als onder-

werp: “Wat hierna, als mijn kind 

de school gaat verlaten?” 



SO 

VSO 

In Bruggroep B is de hele groep verwend 
door de heerlijke oliebollen van Sophia. 
Zeker de “blinde bollen” waren verrukke-
lijk (bollen zonder krentjes) 

In de week van 6 februari zullen er weer ouder-

gesprekken plaatsvinden. U wordt hiervoor per-

soonlijk uitgenodigd. 

Via de Stichting School Ondersteuning is het mogelijk gemaakt 

om 2 nieuwe duo-skelters aan te schaffen. Wat zullen we hier 

weer veel plezier aan beleven !!!  

Onze winkel—Rechtstreex 

Iedere donderdag en vrijdag is op de VSO afdeling de winkel open. Hier komen wijkbewoners en collega’s hun bestelling 

ophalen die ze via de webshop van Rechtstreex gedaan hebben. Ook komt een aantal leerlingen van de VSO- afdeling de 

bestelling ophalen van hun ouders. 

 ’s Morgens komt de bestelling op een container binnen en de leerlingen van middengroep A en midden-

groep C zorgen er voor dat de bestelling per klant wordt klaargezet. Ze moeten hiervoor veel dingen afwe-

gen en soms werkzaamheden achter de computer doen en natuurlijk de klanten helpen! 

Nieuwsgierig geworden hoe het werkt? Ga naar www.rechtstreex.nl. Wij zijn afhaalpunt 110-morgen(Oud-
Hillegersberg).1 

A+ werkt hard aan het thema “winter” 
d.m.v. verhalen, ze leren ook de ge-
baren die daarbij horen.  

2 leerlingen van A+ zijn 
begonnen met een  
stage bij Snackbar  
Verhage, ze vinden het helemaal fan-
tastisch en doen het heel erg goed. 

Dinsdag 29 januari verzorgen de Kermits en de  

Fozzies de feestelijke maandafsluiting. 

Leuk en makkelijk mini appelflapjes recept van de Tom-
mies.  
 
Ingrediënten 
4 vellen bladerdeeg 
1 grote appel 
Snufje kaneel 
1 eetl suiker 
Paar druppels water 
   
Bereiding 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Schil de appel en 
snijd in hele kleine blokjes. Meng de suiker en de kaneel 
met de appel. Snijd alle plakjes bladerdeeg een keer hori-
zontaal en een keer verticaal door de midden zodat er in 
totaal 16 kleine plakjes ontstaan. Leg op ieder plakje een 
klein hoopje appel en bestrijk de randen met water. Vouw 
dicht en druk aan met een vorkje. Zet ze ongeveer 20 min 
in de oven totdat ze goudbruin zijn.  

Woensdag 23 januari gaan de Ernies & Elmo ’s naar het grote 

voorleesontbijt in Plaswijckpark. Dat belooft een 

leuke ochtend te worden met 

mooie verhalen. 

Maandag 21 januari is er voor alle groepen in het 

SO weer een gezellige doe-middag! 

Er kan gekozen worden uit allerlei leuke activiteiten, 

o.a. verven, dansen, muziek maken of iets bakken.  

http://www.rechtstreex.nl

