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Hoera, hij staat er: de eerste paal! Wat een leuk
feestje was dat. En al stort het gebouw over
vele jaren in, onze namen en handafdrukken zijn
voor de eeuwigheid.

Interessante informatie:
- Jaarafsluitingen

Jaarafsluitingen
Naar goed Mattheusgebruik wuiven we op alle locaties het schooljaar uit.
We maken daar altijd weer een leuk feestje van met leerlingen én
ouders.
In dit nummer:
- Nieuws van de locaties

Bij de locatie van uw kind vindt u de plannen. Uiteraard krijgt u nog
een informatiebrief van de werkgroep, maar zet u de datum alvast
op de kalender.

- Nieuws over de nieuwbouw

Pinksteren
Op maandag 9 juni zijn we vrij. Dan is het 2e Pinsterdag.
Zomervakantie
De lange, lange zomervakantie begint op vrijdag 18 juli, we zijn
die dag al om 12.00 uur vrij.
Op maandag 1 september moeten we weer naar school.

Fijne Vakantie!!

Nieuws van de Larikslaan
Donderdag 19 juni
Bezoek aan het CHIO
(paardenconcours) in Kralingen
Dinsdag 1 juli
De groep Ernie gaat naar de kinderboerderij. Zij volgen daar de les “Wauw, ‘t leeft!”
Donderdag 3 juli
Honkbaltoernooi bij Neptunes. Er zijn 4 teams: 1
van so en 3 van vso.
U krijgt hiervan nog bericht.

Maandag 14 juli
Jaarafsluiting Larikslaan. Het thema is:
“Reizen”.
Op dit moment loopt het project al. We bespreken
en bekijken allerlei soorten voertuigen.
Over de dag zelf krijgt u nog uitgebreid bericht van
de werkgroep want natuurlijk bent u later op de dag
van harte welkom om het schooljaar met ons af te
sluiten.
Schrijft u de datum alvast in uw agenda.

Nieuws van de Assendelftstraat
Donderdag 5 juni
De bruggroepen B en C gaan naar de film: Kauwboy.
Zeilen op de Kralingse Plas
Dinsdag 3 juni:
Bruggroep A
Dinsdag 10 juni:
Bruggroep C
Dinsdag 17 juni:
Bruggroep B
Donderdag 19 juni: Middengroep A
De overige groepen komen in september aan de beurt.
Donderdag 3 juli
Honkbaltoernooi bij Neptunes. U krijgt hierover nog
bericht.

Nieuws van de Asserweg
Dinsdag 10 juni
Het team heeft die dag een studiedag. De leerlingen zijn die
dag vrij. Woensdag 11 juni gaan we weer gewoon naar school.
De taxi’s zijn op de hoogte, maar wilt u het zelf ook nog even
melden bij de chauffeur?
Maandag 16 juni
Op deze dag vieren de Pino’s juffen/meesterdag. En dat
betekent een leuk uitje. Dit keer naar de Cliniclows.
Donderdag 26 juni
De groep Bert viert juffen en meester dag. Dat wordt een
gezellige feestelijke dag. U hoort hier nog nader over.

Donderdag 17 juli
Jaarafsluiting. Thema is:
“Gezond, fit en mooi de zomer in”.
Die dag zijn er diverse workshops die op dit thema
aansluiten.
De ouders zijn welkom vanaf 18.30 uur en dan kunt
u de resultaten bewonderen. Om 19.00 uur nemen
we afscheid van de vertrekkende leerlingen.
De after party eindigt om 20.30 uur.
Van de werkgroep ontvangt u nog een uitnodiging.

Zomeractiviteiten
* Elke woensdagmiddag: voorleesuurtje in de
bibliotheek voor de kleintjes.
* Jeugdvakantieland in Ahoy in de maand augustus.
Sport, spel, fun en educatie.
* 30 aug.: Welkom Thuis. Straattheater festival
op het Deliplein.
(vervolg Jaarafsluiting)
Het thema zal zijn :
“Strand & Zee”.
Op maandag 26 mei is gestart
met dit thema. Hopelijk zit het weer mee.
U krijgt nog bericht van de werkgroep.
Donderdag 17 juli
De ouders van de Bert-groep zijn van harte welkom
om een kijkje te nemen bij De Schone Lei. De

Dinsdag 15 juli

leerlingen van deze groep hebben daar een LOLstage (Leren-Op-Locatie).

Jaarafsluiting. Een gezellige dag met al de kinderen, het

Natuurlijk staat daar de koffie voor u klaar.

personeel en de ouders. Want u bent daarbij natuurlijk van
harte welkom.

Baby-nieuws
Juf Kirsten en juf Jarina verwachten allebei een
kindje. In november zijn ze uitgerekend. .

