Mattheusnieuws
Juni—juli 2015
St. Mattheusschool
Rotterdamcollege
Tuin? Hoezo tuin….Het wordt een park!

Interessante informatie:


Nieuwbouw



Zomervakantie

Nieuws van de locaties



Jaarafsluiting Asserweg en
Assendelftstraat

Zomervakantie
In verband met de verhuizing begint de zomervakantie voor de kinderen
een poar dagen eerder.
De laatste schooldag is op dinsdag 7 juli. De rest van de week is het team
druk bezig met verhuizen en inrichten van de lokalen.
De eerste schooldag in het spiksplinternieuwe gebouw is op maandag 24
augustus 2015.

Nieuws van de Larikslaan
Projecten
Op 1 juni start een kriebelig
project. We leren dan alles over
`insecten` en dan vooral de insecten die
geïnteresseerd zijn in bloemen. Vanaf
22 juni staat alles in het teken van
`verhuizen`.
Dinsdag 23 juni
Doe/middag. De kinderen kunnen weer kiezen uit heel
veel leuke activiteiten.
Maandag 29 juni
Maandafsluiting. De Ieniemienies zullen een bijdrage
leveren.
Oudergesprekken
In de week van 29 juni. U krijgt hiervoor nog een
uitnodiging.

Flessenactie

De Asserweg en de Larikslaan hebben de krachten gebundeld en maar
liefst € 235 opgehaald!
Inleveren kan nog steeds!

Donderdag 2 juli
Honkbaltoernooi.
Een aantal leerlingen van de Larikslaan en
Assendelftstraat gaan hieraan deelnemen.
U hoort bijtijds of uw kind meedoet.

Nieuws van de Assendelftstraat
Dinsdag 7 juli

Kids Kick-it

Ook op de Assendelftstraat gaan we het schooljaar

Op de woensdagmiddagen in juli en augustus is het tijd om te dansen, te spelen en
te sporten op het Grotekerkplein in hartje Rotterdam. Easy E, presentator Irwin
en de Cultuurschool zijn ook dit jaar weer
van de partij. Kom je ook? Kijk voor informatie op de website van kidsproof.nl

2014-2015 feestelijk uitzwaaien.
Dat gebeurt op dinsdag 7 juli.
U krijgt nog alle informatie van de werkgroep.
Tevens is dit voor de leerlingen de laatste schooldag. Op
woensdag, donderdag en vrijdag gaat het personeel flink
aan de slag om alles te verhuizen en het nieuwe gebouw
klaar te maken voor het nieuwe schooljaar.
Fijne vakantie!

Nieuws van de Asserweg
Oudergesprekken
In de week van 22 juni zijn de oudergesprekken. U krijgt
hiervoor nog een uitnodiging.
Blij nieuws van de Asserweg: Karine heeft een prachtige
dochter gekregen. De kleine meid heeft hele mooie namen: Raevyn Elindi Romee.
Jaarafsluiting
Het zal u niet verbazen dat het thema van deze periode
“Verhuizen” is. Ook de jaarafsluiting, op donderdag 2 juli
staat in het teken van “Verhuizen”. U krijgt nog informatie van de werkgroep.

Klimpark Fun Forest Rotterdam/
Stichting de Delft
Nog een leuk uitje in Rotterdam: klimmen
en klauteren op touwladders, tokkelbanen
en wiebelbruggen. Er zijn maar liefst 6
parcoursen oplopend in moeilijkheidsgraad. Maar wees niet bang: de veiligheid
staat voorop.
Meer geïnteresseerd in geschiedenis? Ga
dan eens op bezoek bij de scheepswerf
aan de Schiehaven. Onlangs is de bouw
van VOC-schip De Delft opnieuw gestart
en je kunt het schip in aanbouw bezichtigen.
Kijk voor openingstijden en prijzen op:

