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Hoe staat het met de nieuwbouw?

Hoera, de eerste paal is gepland op
donderdag 15 mei! Dat wordt een groot
feest waarbij u natuurlijk van harte welkom
bent. U krijgt hier nog informatie over.

4 en 5 mei
Interessante informatie:
- Thema-avond: 20 mei

Op 4 mei herdenken wij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Ook denken wij die dag aan alle mensen die gestorven zijn in
andere oorlogen en conflicten in de wereld.
Op 5 mei vieren we de vrijheid. Na 5 lange oorlogsjaren was
ons land op 5 mei weer vrij. Een waardevolle dag omdat we
ons die dag weer eens bewust zijn van alle vrijheden die wij in ons land
koesteren.
Dinsdag 20 mei: Thema-avond georganiseerd door de Ouderraad.
Thema: Sociaal-emotionele ontwikkeling.
Wil mijn kind niet of kan mijn kind niet?

In dit nummer:
- Nieuws van de locaties
- Nieuws over de nieuwbouw

De avond wordt gepresenteerd door Rob Freriks. Rob is orthopedagoog
en regelmatig als adviseur bij ons op school. De avond is bedoeld voor
alle ouders, zowel op so als op vso.
Inloop: 19.15 uur, Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Larikslaan
Er komt nog een uitnodiging van de Ouderraad.

Vrijheid
De brief
de laatste
die hij ooit schreef
Nu ligt de brief op zolder
in een verstofte map
De inkt vervaagt
Maar de betekenis niet

Meivakantie
De meivakantie is tot en met vrijdag 9 mei. Op maandag
12 mei moeten we weer naar school.

Zondag 11 mei: Moederdag.
Hemelvaart: op donderdag 29 en vrijdag 30 mei zijn we
vrij.

Nieuws van de Larikslaan
TOPPEN
Na de meivakantie gaan we ons al weer voorbereiden op het einde van dit schooljaar. Alle leerlingen
worden “getopt”. Dat wil zeggen dat we gaan kijken
wat de leerlingen dit jaar aan vaardigheden hebben
verworven. In het eindgesprek in juli hoort u natuurlijk gedetailleerd hoe uw kind zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.
Donderdag 22 mei
Voetbaltoernooi. Samen met een elftal van het Rotterdamcollege gaan diverse soleerlingen de eer van de
Mattheusschool verdedigen op
het voetbalveld. Uiteraard hoort
u bijtijds of uw kind meedoet.

Nieuws van de Assendelftstraat

Maandag 19 mei
Doemiddag. De kinderen kunnen weer kiezen uit allerlei leuke activiteiten.
Dindag 27 mei
We sluiten de maand mei af en vieren
dat met een gezellig samenzijn in de
aula. De Kermits doen dit keer een
liedje en een dansje.
Geen thema deze maand. Iedereen is
te druk met Toppen. In juni beginnen we met een
nieuw thema.
Dinsdag 13 mei: R’dams Philharmonisch Orkest in de
Doelen.
Op die dag gaan de groepen Gonzo, Schakel en Koekie
naar een voorstelling: De Schilderijen Slurper.
Vrijdag 16 mei
Schakels, Koekies, Ernies
en Gonzo’s gaan naar de
film: Brammetje Baas.

TOPPEN
Ook op het Rotterdamcollege zullen alle leerlingen
“getopt” worden in de weken na de meivakantie. Zie bij de
Larikslaan voor uitleg.
Donderdag 22 mei
Ook dit jaar weer een elftal van het Rotterdamcollege op
het veld. U hoort bijtijds of uw zoon/dochter is geselecteerd.
Bruggroep A: begint met een project KUNST. Ze duiken
in de kunstgeschiedenis en maken kennis met oa barok,
kubisme en surrealisme. Natuurlijk komen de grote schilders voorbij: van Gogh, Rembrandt en Picasso.

Nieuws van de Asserweg

Dinsdag 27 mei: Zeilen
De eerste VSO-groep gaat een dagje
het water op om het zeilen onder de
knie te krijgen.
Uiteraard hoort u hier nog over.

Zondag 11 mei
Dat wordt hard werken, die dag: het is moederdag. En dan hoeft je moeder helemaal niets te
doen.
Dus de handen uit de mouwen en verwen je moeder met een lekker ontbijtje. Elke moeder heeft

12 mei
We zijn allemaal nog een beetje
aan het bijkomen van het thema
“eten”. Maar dat neemt niet weg
dat we meteen met een nieuw thema beginnen: “DIEREN”.
Ongetwijfeld zit daar een bezoekje
aan de kinderboerderij aan vast. U
hoort dit nog van de werkgroep.
TOPPEN
In de weken na de meivakantie worden de kinderen “getopt”.
Zie bij de Larikslaan voor uitleg.

Van Annie M.H. Schmidt krijg je nooit genoeg. In het
Bibliotheektheater kun je op donderdag 8 mei gaan
kijken naar “Liever een beetje gek”. Liedjes van Annie M.G. Schmidt, gebracht door Man en Muis.
De middag begint om 15.00 uur en kost € 8,50
(leden) en € 10,- (niet leden.

