
 

 

 

 

 

Sparen voor het goede 

doel 

In het vso is in januari 

26,70 opgehaald voor de 

school in Suriname. 

Ga zo door, vso-ers! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordt het weer paaseieren 

zoeken? Feven heeft in ieder 

geval goed geoefend.  

Paasviering 

Op donderdag 20 maart 

wordt op alle locaties 

het Paasfeest gevierd.  

Voor de bijzonderheden 

zie pagina twee.  

Natuurlijk krijgt u nog 

een brief van de werk-

groepen met gedetail-

leerde informatie over 

de paasvieringen.  

 

VSO: 

Natuurlijk wordt in het 

vso aandacht besteed 

aan het Paasverhaal, 

maar ook hier eten de 

leerlingen en teamleden 

met elkaar een gezellige 

en smakelijke paas-

brunch.  

 

 

ADV: 

Staat voor Arbeids Duur 

Verkorting. 

Alleen full-time leerkrach-

ten hebben recht op ADV. 

Deze dagen worden altijd 

intern opgevuld. Voor de 

data: zie de maandkalen-

der.  

 

St Mattheusschool 

Mattheusnieuws 

In dit nummer: 

- Maandkalender  

- Vrije dagen  

  

  

  

  

  

Maart 2008 

Interessante in-

formatie: 

- Paasviering 

- Activiteiten-

reis vso naar 

Oostenrijk 

 

 

Vrije dagen in maart 

23+24 maart is het Pasen. 

Alle leerlingen zijn vrij op: 

 

• Vrijdag 21 maart: Goede Vrijdag 

• Maandag 24 maart: 2e Paasdag 

Kampbulletin 

Vanuit de Assendelft-

straat zal maandelijks 

verslag gedaan worden van 

de voorbereidingen op de 

activiteitenreis naar Oos-

tenrijk. 

De werkgroep is druk be-

zig met deze voorberei-

dingen. Zie verder “nieuws 

van de Assendelftstraat” 

 

Dit gaan we  

natuurlijk ook 

leren... 



Paasviering 

Op donderdag 20 maart viert de 

Schoolstraat samen met de so 

afdeling op de Larikslaan de 

passviering.  

Zie voor de tijden: “Nieuws van 

de Larikslaan”  

Ook voor de Schoolstraat geldt: 

 

SKVR Leskist “Kabouterpad” 

Met deze leskist wordt gewerkt 

door onze eigen kabouters: de 

Pino’s en de wat grotere kabou-

ters: de Tommies. De leskist is 

vanaf 3 maart op school.  

 

 

De kinderen gaan na 

de viering niet mee 

naar huis, ook hier hebben 

leerlingen en personeel een 

paasbrunch. Ook de middag 

krijgt een echte “paas” invul-

ling.  

Maandafsluiting 

Bij de maandafsluiting van vrijdag 

28 maart zijn de Kermits aan de 

beurt om een presentatie te geven. 

Wij hopen op een spetterend op-

treden! 

 

Sparen voor het goede doel 

Helaas, de ezel is nog ver weg. We 

hebben in januari € 8 opgehaald.  

Dat kan natuurlijk beter. Wilt u de 

data op de maandkalender in de 

gaten houden en uw kind wat mee-

geven voor dit goede doel. U maakt 

er kinderen in de ontwikkelingslan-

den erg blij mee.  

 

huis want op school hebben we met 

kinderen en personeel een gezellige 

paasbrunch. Ouders kunnen hierbij 

helaas niet aanwezig zijn. Natuurlijk 

bent u wel van harte welkom bij de 

kerkviering. U krijgt nog een brief 

van de werkgroep. 

Doe-middag 

Op donderdag 13 maart is een crea-

tieve doe-middag voor alle leerlingen. 

De kinderen kunnen timmeren, muziek 

maken, toneel spelen, sporten en nog 

veel meer. 

SKVR Leskist “Magneten” 

Vanaf 3 maart gaan de Gonzo’s aan 

de slag met deze leskist. Op 14 

maart moet de kist weer terug en 

dan weten ze vast alles over magne-

tisme. 

Paasviering 

Op donderdag 20 maart vieren we 

het paasfeest. In de ochtend is een 

viering in de kerk aan de Larikslaan. 

Ook de ouders zijn hierbij welkom. 

De viering begint om 10.45 en duurt 

tot ± 11.30 uur.  Na de kerkviering 

kunnen de kinderen niet mee naar 

Nieuws van de Larikslaan 

SKVR Leskist “Ikzelf” 

Middengroep A, middengroep C 

en de eindgroep gaan tot 5 

maart aan het werk met de 

leskist “Ikzelf”. Onderwerpen 

die aan de orde komen zijn oa: 

hoe zie je eruit, de zintuigen, 

je gewicht enz. 

Sien de Scheepskat 

Op 25 maart bezoekt midden-

groep B het Maritiem Museum. 

Tijdens de rondgang in het 

museum moeten vragen beant-

woord en opdrachten gedaan 

worden.  

Kamp  Oostenrijk 

We kunnen vast melden dat we in 

samenwerking met de organisatie 

het programma rond hebben. 

Tijdens de ouderavond op 8 april 

zullen we het programma bekend 

maken en is meneer Klepper uit 

Oostenrijk ook aanwezig om din-

gen toe te lichten. 

Het wordt een sportieve en uit-

dagende kampweek . Door de vele 

sponsoren wordt het programma 

steeds leuker en ook de ouder-

raad draagt een steentje bij.  

   

Wij zijn als werkgroep kamp daar 

heel blij mee. We willen iedereen er 

vast op wijzen dat er  voor elke 

leerling een geldig reisdocument  

aanwezig moet zijn in de vorm van 

een  paspoort of identiteitskaart. 

Vanaf april willen we vast kopieën 

maken van de documenten, zodat we 

niet voor verrassingen komen te 

staan. U kunt informatie en foto’s 

van de locatie bekijken op de site 

Nieuws van de Assendelftsstraat 

Nieuws van de Schoolstraat 


