IN DIT NUMMER:


Goede Vrijdag &
Pasen



Paasviering



Kamp Tommies &
Oscars



Zomertijd

Na de voorjaarsvakantie gaan we weer naar school op
maandag 5 maart!

INTERESSANTE
INFORMATIE

Op donderdag 29 maart is er in alle groepen Paasviering

* Bakkerij Vlinder
* Thema-avond OR

Thema avond maandagavond
12 maart door notaris mr. M.G.
van Ravesteyn.
* Bewindvoering / Mentorschap

Zondag 25 maart gaat de zomertijd weer in!
We slapen dan een uurtje korter.

* Onder curatele stellen
* Het belang van een testament

Alle leerlingen van de St. Mattheusschool & Rotterdamcollege
zijn vrij op:

vrijdag 30 maart - Goede Vrijdag
&
maandag 2 april - 2e Paasdag

Maar er is ook een korte presentatie van Stichting Bont en Stichting Bijdehand voor naschoolse
opvang en buitenschoolse activiteiten met mogelijk gebruik van
PGB.

SO

Enkele groepen in het SO en de SO-AUTI krijgen de komende 5 weken gebarenles! Als de groep
van uw kind meedoet, heeft u hierover een brief ontvangen. Lotte & Max komen op bezoek en ze
nemen mee: poppen, oefenfilmpjes, trainingen, lesmateriaal en een theatervoorstelling! We starten
maandag 5 maart , meteen na de vakantie, met een vrolijke kennismaking in de groep. Het
groepspersoneel van de betreffende groepen krijgt een (opfris)cursus gebaren (NmG) en poppenspel. Ook voor ouders wordt een gebarenworkshop georganiseerd op dinsdagochtend 13 maart
van 8.45u tot 9.45u. Samen met de poppen Lotte en Max worden de kinderen uitgedaagd deze
periode elke dag gebaren te leren.

Maandag 26 t/m woensdag 28 maart gaan de
Tommies en de Oscars op kamp naar Hoek
van Holland. Het belooft weer een fantastische
week te worden! Het thema is “Wakker worden,
en dan….”

Donderdag 8 maart is er weer een gezellige
DOE-middag met de leukste activiteiten om uit te
kiezen.

Van 12 tm/ 16 maart is er Kijkweek in alle klassen. Ouders mogen een uurtje in de klas meekijken. U krijgt hiervoor een uitnodiging via de groep.

Donderdag 22 maart komen de Cliniclowns bij de
Fozzy ’s, Dikkies, Pino’s en Ieniemienies in de
klas. Ze gaan het hebben over alle soorten…..
POST!

VSO
Vrijdag 23 maart is er weer een fantastische disco in de aula.

Bakkerij Vlinder biedt aan meerdere
leerlingen een werkplek die maatschappelijk relevant is en ernaar streeft om hen
voldoening te geven in de dagelijkse werkzaamheden wat kan leiden tot een groei in
het zelfvertrouwen. Onze leerlingen verrichten diverse werkzaamheden zoals productie, inpakken, het verzorgen van bestellingen, schoonmaakwerkzaamheden, administratie, bezorgen en verkoop.

In het VSO loopt er in maart het Cultuurtraject
“Swingend Slagwerk”.
In diverse klassen wordt er een voorstelling
gegeven.

U bent van harte welkom in de bakkerij
aan de Nieuwe Binnenweg 323b te Rotterdam.

In eindgroep A/B is juf Irene gestart als
nieuwe klasse-assistent. Wij
heten haar van harte welkom en
wensen haar veel plezier in de
groep.

