
SO en VSO 

Schoolstraat 

 

Ook op deze locatie diver-

se activiteiten.  

Het begint al goed op 

maandag 2 juni. Op die 

dag komt de brandweer op 

bezoek.  

Zie verder op blz. 2 

 

 

 

 

 

Alle locaties:  

 

Voor de Rotterdamse 

leerlingen: 

Heeft u het vervoersfor-

mulier nog niet ingeleverd? 

Doet u dit zo snel moge-

lijk. Alleen dan is het ver-

voer vanaf de eerste 

schooldag na de zomerva-

kantie gegarandeerd. 

Schoolfoto’s: 

Zo spoedig mogelijk inleve-

ren:  

- Als u de foto’s niet wil 

kopen, dan moet de enve-

lop gesloten weer ingele-

verd worden 

- Wilt u de foto’s wel ko-

pen: € 10 in de betaalenve-

lop en meegeven naar 

school.  

- U moet uiterlijk maandag 

2 juni een van beide inge-

leverd hebben.  

 

Groep Kermit 

De week van 23 juni wordt 

een beetje feestweek voor 

deze groep. In deze week 

nemen we ook afscheid van 

een van de leerlingen van 

deze groep.  

St Mattheusschool 

Mattheusnieuws 

In dit nummer: 

- Nieuws van de 
locaties 

 

- excursies en  

uitjes 

 

- Sparen voor het 
goede doel:  

Het so heeft via 
Novib een koppel 
van tien kuikens 
bij elkaar ge-
spaard.  

 

  

  

  

  

Juni 2008 

Interessante in-

formatie: 

- Oostenrijk 

- Lang weekend 

Vrij 

In juni een extra lang 

weekend om lekker bui-

ten te spelen.  

Op donderdag 12  en 

vrijdag  13 juni zijn we  

allemaal vrij.  

Eerste schooldag is op 

maandag  16 juni. 

 

Zomervakantie 

Deze begint op vrijdag 

18 juli. Alle locaties slui-

ten die dag om 12.00 uur. 

                   VSO                               

Een maand vol activiteiten van-

uit het vso.  

Zo staat een bezoek aan het 

theater, de film en Feyenoord 

op het programma.  

Ook is deze maand het voetbal-

toernooi. 

Voor al deze activiteiten geldt: 

u hoort van de klasse-

leerkracht of uw zoon/dochter 

deelneemt aan een van deze 

activiteiten.  

Uiteraard eind van deze maand: 

de Reis Naar Oostenrijk! Meer 

hierover op blz. 2 

 

Nagekomen berichten over 

mei:  

-27 mei bezoekt de eindgroep 

dagcentrum Prinsenland 

-29 mei: voetbaltoernooi 

-30 mei: Film: “Zoop in India”  

 

Het loopt tegen het einde van het schooljaar. Traditiegetrouw zijn in deze 

maand veel excursies en uitjes. Het zware werk zit erop. De Tos lijsten zijn 

ingevuld. Dat betekent: tijd voor ontspanning………… We hebben dus een zeer 

volle agenda.  



 

24 juni 
 

Bruggroep A: juffendag.  

De groep brengt een bezoek aan 

het Plaswijckpark. Natuurlijk 

worden zij lekker verwend door 

de juffen en hoeven die dag 

geen brood mee te nemen.  

 

 

2 juni:  

Op die dag komt de brandweer op 

bezoek. We mogen de brandweer-

auto bekijken en met de brand-

slang spuiten. Dat wordt een leuk 

en nat dagje. 

 

11 juni: 

Groep Tommie gaat 

naar Natuurhistorisch Museum 

voor een les “Ik zie, ik zie….wat jij 

niet ziet”. Ontdek de kleuren van 

de dieren.  

Oudergesprekken 

In de week van 30 juni zijn de 

oudergesprekken. 

U krijgt een uitnodiging van de 

leerkracht.  

17 juni  

De Elmo’s gaan naar de kin-

derboerderij voor een voeder 

en verzorgingsles. 

30 juni 

Maandafsluiting. De groep Elmo is 

aan de beurt en zal ons een spet-

terend optreden laten zien. 

 

Nagekomen berichten mei: 

29 mei:  

Een aantal so-leerlingen doet mee 

aan het voetbaltoernooi. U hoort 

van de leerkracht meer informa-

tie. 

De groep Dikkie Dik gaat op die 

dag naar de kinderboerderij.   

19 juni 

Groep Gonzo: brengt een be-

zoek aan het Plaswijckpark. In 

dit park is een geweldige ver-

keerstuin. Maar lekker van de 

glijbaan kan daar natuurlijk ook.  

Ook op deze dag: 

juffendag bij de 

groep Ernie. Dit 

wordt vast een 

feestdag! 

Oudergesprekken 

In de week van 30 juni zijn de 

oudergesprekken. U krijgt een 

uitnodiging van de leer-

kracht.van uw kind.  

 

3 juni  

Groepen Ernie en Dikkie Dik gaan 

naar de film ”Sven en de rat” 

5 juni 

De groep Ernie gaat naar Villa Ze-

bra “Het Huis”  

9 juni 

De helft van de Gonzo’s gaat naar 

het Natuur Historisch museum “Ik 

zie, ik zie wat jij niet ziet” 

10 juni 

De andere helft van de Gonzo’s gaat 

naar hetzelfde museum: “Hap, 

slik…...weg” 

10 juni: groep Elmo naar Boijmans: 
“Een nieuw vriendje in de klas” 

Nieuws van de Larikslaan 

.3 juni: 

In theater Zuidplein: “Kids of the 

Caribbean” 

5 juni: 

Pathe: film “Sven en de rat”  

10 juni: 

De eindgroep bezoekt op deze dag 

het dagcentrum Woutershof. 

17 juni:  

Middengroep C en de Eindgroep be-

zoeken historisch museum Feyen-

oord. Dit in het kader van het 100-

jarig bestaan.  

 

Oudergesprekken 

De oudergesprekken op het 

vso zijn in de week van 23 

juni.  

U krijgt uiteraard nog een 

uitnodiging van de leerkracht 

van uw zoon/dochter.  

 

Reis naar Oostenrijk 

Het is fijn om te merken dat 

er veel enthousiasme is onder 

leerlingen en ouders. Er zijn  

al veel kopietjes ingeleverd 

van paspoort/

identiteitskaart maar nog 

niet van iedereen. Denk er-

aan! 

De verkoop van bonnenboekjes is 

gestart. Met de bonnen kunnen 

de leerlingen drinken bestellen en 

hoeven ze niet met geld te beta-

len. Overdag si er genoeg te drin-

ken. De boekjes kosten € 5 en dit 

kan bij de leerkracht ingeleverd 

worden. In Oostenrijk krijgen ze 

de bonnenboekjes.  

Binnenkort komt het kampboekje 

mee naar huis en de kampformu-

lieren.  

Zorgt u er svp voor dat de for-

mulieren zo snel mogelijk weer 

ingevuld op school ingeleverd 

worden.  

Vanaf 16 juni starten we met het 

project “Oostenrijk”, zodat wij 

goed voorbereid op reis gaan. 

 

Groeten van de werkgroep. 

 

Nieuws van de Assendelftsstraat 

Nieuws van de Schoolstraat 
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