Mattheusnieuws
Juni-Juli 2010
St Mattheusschool

Vervoer
Voor de Rotterdamse leerlingen: de vervoersformulieren moeten vóór de zomervakantie ingeleverd zijn bij de gemeente.
Geeft u deze dus zo snel mogelijk weer mee naar school. Vergeet u vooral uw handtekening niet.
Interessante informatie:
- Musicals
- Zomervakantie

Het vervoer wordt bij de gemeente aangevraagd voor de periode van de indicatie. Dit betekent dat u niet meer elk jaar het
formulier hoeft in te vullen. Het kan dus zijn dat u dit jaar
geen formulier heeft gekregen.
U krijgt bericht van de gemeente over het vervoer in het nieuwe schooljaar.
Houd u dit zelf ook in de gaten.

De brieven over de schoolbijdrage heeft
u voor de meivakantie gekregen. Wilt u
zo spoedig mogelijk aangeven hoe u wilt
betalen? De acceptgirokaart(en) komen
dan naar u toe. Wilt u zich aan de betalingstermijnen houden zodat wij ook onze
kampweken op tijd kunnen regelen. Bij
voorbaat dank.

In dit nummer:
- nieuws van de
Locaties

Zomervakantie
De zomervakantie begint op vrijdag 2 juli om 12.00 uur. Alle kinderen van alle locaties zijn om 12.00 uur vrij.
De school begint weer op maandag 16 augustus.

Fijne vakantie……!!

Nieuws van de Larikslaan
Donderdag 10 juni
“Mattheusstraat”
Een musical over de gebeurtenissen in de Mattheusstraat. De kinderen in de hoofdrol met van iedere
groep een spetterend optreden.
Uiterlijk vrijdag 4 juni krijgt u entreebewijs en consumptiebon. We weten dan op hoeveel toeschouwers
we kunnen rekenen en of we wel allemaal in de zaal
passen.
Het kan zijn dat het gevraagde aantal kaarten niet
geleverd kan worden vanwege ruimtegebrek.
De musical begint om 19.30 uur in wijkgebouw de

Nieuws van de Assendelftstraat
vrijdag 18 juni.

Castagnet en duurt ongeveer 1 uur.
U krijgt nog een uitgebreide brief van de werkgroep. Inmiddels heeft u al wel kaarten kunnen
bestellen voor deze avond. Helaas hebben nog
niet alle ouders gereageerd. Wilt u dit svp zo
spoedig mogelijk doen? Dan kunnen wij de zaalindeling maken.
Donderdag 1 juli
Met z’n allen gaan we een gezellig dagje uit. We
gaan naar het Plaswijckpark. Uw kind gaat die
dag gewoon met de taxi naar huis.
14 juni: begint voor Nederland het wk-voetbal.
Natuurlijk zullen wij daar op school aandacht aan
besteden. De eerste wedstrijd is NederlandDenemarken. Het zou heel leuk zijn als alle kinderen die dag in het oranje naar school komen.

“Mattheusstraat”
Een echte vso– Mattheusstraat. We zijn allemaal benieuwd wat daar allemaal gebeurt.
De locatie is: Willibrordschool, Nieuwstraat
15, Rotterdam.
Hartje stad, dus is het zeker verstandig met
het openbaar. U krijgt nog uitgebreide informatie van de werkgroep.

Nieuws van de Schoolstraat
Vrijdag 11 juni
“Mattheuscircus”
Ook een straat maar dan een beetje anders. Het
circus speelt de hoofdrol.

Musicals………!!!!
In juni zijn de eindgesprekken. Het is voor uw kind van het
grootste belang dat u dan op school komt. U krijgt hiervoor
een uitnodiging. Houd u zich aan de afspraak zodat wij een
goede planning kunnen maken.

