Mattheusnieuws
Juni en Juli 2009
St Mattheusschool

In de maand juni zijn de oudergesprekken.
Interessante informatie:
•

Jaarafsluitingen

•

Vakantie

•

Oudergesprekken

“glamour” op het vso
In dit nummer:

- Nieuws van de
locaties

De datum is niet voor alle locaties
dezelfde. U krijgt een uitnodiging
voor een gesprek vanuit de locatie
die uw kind bezoekt.
Het is belangrijk dat u naar dit
gesprek komt. Het afgelopen jaar
wordt met u geëvalueerd en het
komende schooljaar besproken.

Donderdag 18
juni:
Is het een bijzondere dag voor de vsoleerlingen.
Op uitnodiging van de Rotary zijn alle
leerlingen te gast in het Kralingse Bos
bij de CHIO.
Zoals u wellicht weet is dit een Concours Hippique waarbij alles om paarden,
paardrijden, dressuur en springen gaat.
Een dag met alles er op en er aan, waarbij de leerlingen veel zullen leren over
paarden en hun verzorging.

Op donderdagmiddag van 15.00 - 15.45 uur geven
Peter van der Sluis en Sandra Paardekoper judoles
in de gymzaal van de Larikslaan. Dit uur is bestemd
voor leerlingen van de St. Mattheusschool. Er wordt
in een kleine groep gewerkt aan judorollen, valbreken en andere judotechnieken. Momenteel zijn er
nog een paar plaatsen beschikbaar!
De contributie bedraagt € 18,- per maand per automatische incasso. Voor meer informatie: tel.: 010 422 13 13 (vanaf 16.00 uur bereikbaar)

Vrije dagen en vakantie
We beginnen de maand juni met een vrije dag. Op maandag is het 2e Pinksterdag en zijn alle locaties vrij.

Zomervakantie
De vakantie begint op maandag 13 juli en duurt tot en met vrijdag
21 augustus. De eerste schooldag is op maandag 24 augustus 2009.

Let op: op vrijdag 10 juli zijn alle leerlingen om 12 uur vrij.

Nieuws van de Larikslaan
Dinsdag 16 juni

Ja….ik wil!

Dinsdag 23 juni

Grover: les op de kinderboerderij. Film “Over the hedge”. Een
tekenfilm over bosdieren
die in de aangrenzende
Dinsdag 9 en dinsdag 16 juni
nieuwbouwwijk binnendrin3e en 4e bijeenkomst project
gen…Groepen: Dikkie Dik,
Grover en de Schakelgroep.

Dinsdag 30 juni
Maandafsluiting

30 juni en 2 juli

De Ernies zijn aan de beurt en zul- Oudergesprekken. U krijgt
len een optreden verzorgen.
nog een uitnodiging.

Donderdag 9 juli
Jaarafsluiting so
De jaarafsluiting heeft als
thema: “De tijdmachien”.
Met het project zijn we
daar al een tijdje mee bezig. Die dag gaan we op bezoek in vroegere tijden in
het Archeon.
De ouders zijn natuurlijk
ook welkom later op die
dag. U krijgt hier nog een
uitgebreide brief over.

Willem van
Oranje

Nieuws van de Assendelftstraat
Woensdag 3 juni

Tijdens het carnaval hebben we
gezien dat we heel veel sterren
De eindgroep bezoekt het
op school hebben. Het programSchielandhuis voor een les
ma de X-factor is goed bekeken
“lekker fris”. In de workop onze school en ook dat nemen
shop kunnen de leerlingen
we mee in de kampweek.
oa zeep of haargel maken.
Heb jij de M(attheus)- factor?
Dus allemaal schoon en
Het wordt een 5-sterren kamp
fris naar huis.
met elke dag een 5-sterren menu. Er is een sterren speurDonderdag 11 juni
tocht, een sterren sportdag en
Bruggroep C gaat naar de kinderboerderij voor een les reptielen en amfibie- nog veel meer.
We maken er met elkaar een
ën.
“stralende” week van.

Maandag 22 t/m. vrijdag 26 juni
Kampweek.
We gaan naar Ferme de Jean in
Heeze.
Het kamp heeft als thema “Glamour”.

Dat gaat onze
juf Marjolein
op 5 juni tegen
haar Maarten
zeggen. De
trouwerij is in
Capelle.

Vrijdag 3 juli
Jaarafsluiting vso
Ook hier is het thema”Glamour”.
Maar eerst gaan we een dagje uit
en wel naar Blijdorp.
De ouders zijn in de middag welkom
om ons feestje mee te vieren en
afscheid te nemen van de vertrekkende leerlingen. U krijgt daarover
nog alle informatie van de locatie.

De eindgroep heeft dit jaar hard
gewerkt en geld verdiend met het
wassen van de karatepakken. Dat
moet natuurlijk beloond worden en
wel met een gezellige bbq in het
Kralingse bos. U hoort nog wanneer
dit gaat gebeuren.

Nieuws van de Schoolstraat
Dinsdag 9 juni
Kampvideo van het schoolkamp.
Vanaf 19.30 uur bent u van harte
welkom.

15 juni
Bruggroep A gaat naar de kinderboerderij voor een les “In de
sloot”. Ook op school wordt aandacht besteed aan dit onderwerp.

Donderdag 9 juli
Jaarafsluiting. Het thema is “dieren”. Dit betekent een bezoek aan dierentuin Blijdorp, maar ook op school tijdens het Zomerfeest, staat alles in
het teken van “dieren”.
Zo is er een dierententoonstelling en een dierenspeurtocht.
U krijgt nog informatie van de locatie.

Voor alle locaties geldt: op de dag van de jaarafsluiting vervallen de
middagritten. U moet uw kind die dag zelf op komen halen.,

