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St Mattheusschool

Iets bijzonders meemaken?

Ga dan naar het familieconcert "Peter en de Wolf" in
het concertgebouw, Amsterdam.

Deze bijzondere familievoorstelling, een muzikaal
sprookje van Prokof iev, is op zondag 18 november om
14.00 uur.

Kaarten: www.concertgebouworkest.nl

Goed nieuws: we krijgen echt nieuwbouw. Dus geen
verbouwing of aanpassing, maar echt vanaf de grond
een spiksplinternieuw gebouw! U bent natuurlijk ook
razend benieuwd naar de bouwplannen.

Wij hebben voor u twee informatie avonden gepland, de eerste gecombi-
neerd met de kampfilm van de so-kampweek in september 201 2:

Locatie Larikslaan:
- Donderdag l 5 nov.:

* 's middags om l 5.30 de kampfilm, om 16.45 uur info over de
nieuwbouw waarbij de ouders van de Asserweg natuurlijk ook van harte
welkom zijn.

* 's avonds om l 9.30 uur de kampfilm, om 20.45 uur info over de
nieuwbouw, deze info is ook voor ouders van de Asserweg.

Locatie Assendelftstraat:
- Donderdag 22 november om 19.30 uur. Op deze avond kunt u ook
spectaculair nieuws over de kampweken in 201 3 verwachten. Komt u
dus vooral op deze informatie avond.

Vrijdag 23 november:

Pictenpret in de Castagnet
Op vrijdag 23 november nemen we alvast een voorproefje op het jaar-
lijkse Sinterklaasfeest.
In wijkcentrum de Castagnet hebben we een dolle ochtend met muziek, zang en

dans, dit alles in de vertrouwde handen van bandleider meester Hans.

We genieten die ochtend van diverse optredens van de juffen en mees-
ters en natuurlijk zijn de Pieten ook van de partij. We gaan er weer
een grandioos feest van maken!



Nieuws van de Larikslaan

Dinsdag 6 november: Doe-middag.

Vrijdag 9 november
Gaan alle groepen naar de Doelen voor de voor-

stelling "Droevig geluidje".
Het wil graag wat vrolijker klinken, maar weet
niet precies hoe. Samen met de kinderen

wordt gezocht: welk instrument, moet het harder of juist
zachter, lang of kort. Op die reis komen ze heel wat instru-
menten en hun emoties tegen.
De voorstelling wordt verzorgd door het Rotterdams Phil-

harmonisch en is in de kleine zaal van de Doelen.

Voorafgaand zullen alle groepen in projectvorm aandacht

besteden aan muziek. Daarbij is de workshop "Zangmakers",
die in oktober was, een goede hulp. Een deel van het team
heeft deze workshop bijgewoond en zal dit uiteraard ook

toepassen in de lessen.

Nieuws van de Assendelftstraat

Vrijdagavond 9 november

Disco
De dresscode is BLACK A WHITE. Iedereen wordt

verzocht om in het zwart/wit te komen.

De deur gaat open om 19.30 uur, om 20.15 uur sluit de

deur.
De disco eindigt om 22.00 uur.
We gaan er weer een swingend feest van maken.

Donderdag 22 november info-avond over de nieuw-

bouw. Die avond kunt u ook spectaculair nieuws horen

over de kampweken in 2013.

Nieuws van de Asserweg

Het project: "Vormen en Kleuren" is afgesloten.

Meteen na de herfstvakantie is gestart met een nieuw

project "Boten" en uiteindelijk wordt dat natuurlijk een

stoomboot.

Ook de herfst krijgt aandacht. Rondom het schoolgebouw
staan veel bomen die een prachtig bladerentapijt op het
pad naar de school hebben gelegd. We kunnen in de omge-

ving goed bekijken wat er met de natuur ge-

beurt in de herfst.

Personeel:

In de groep Bert is een nieuwe klassenassistente gestart:
Kirsten. Zij werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrij-

dag.

Donderdag 15 november
Kampvideo. Is uw kind mee geweest op kamp?
Dan bent u van harte welkom om de film te ko-

men bekijken. Meester Rob maakt er elk jaar

opnieuw een juweeltje van dus dat wordt weer
genieten. Is uw kind niet mee geweest op kamp
maar bent u wel benieuwd hoe dat nu gaat, dan

bent u natuurlijk ook welkom. Aansluitend info
over de nieuwbouw.
Sinterklaas
Vanaf 19 november gaan we met elkaar naar de
Sint toe leven. Uiteraard verwachten we weer
de Rommelpiet en moeten er vast wat proble-

men uit de weg geruimd worden om Sinterklaas
te kunnen ontvangen. We verheugen ons er al
op!
Donderdag 29 november
De groep Koekie gaat naar

kinderboerderij de Wilgenhof
voor de les "Alles voor een

pannenkoek".

f, Clinïc Clowns

^ De Clinic Clowns bestaan 20 jaar en dat moet
$£. geviuerd worden.
?''
^ Op zondag 11 november zijn er twee benefiet-
^ concerten, een om 14.30 uur en een om 20.00

^ uur. Artiesten treden belangeloos op en de op-

$\i brengst is geheel voor de Clinic Clowns.

^ Kosten: 's middags € 15 en 's avonds € 20.

2* Artiesten oa Gebroeders Ko, Charly Luske en
±"- Sieneke.
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- De groep Oscar heeft vanuit Pameijer een nieuwe
zorgmedewerkster: Kathinka. Zij werkt op maandag,

donderdag en vrijdag.

- Tot grote vreugde van zowel leerlingen als team
heeft meester Geert- Jan een oude

traditie in ere hersteld: op vrijdag middag pakt hij
zijn keybord en laat alle kinderen

zingen en swingen.

-De Cesartherapeute Hetty is met
zwangerschapsverlof. Haar vervan-

ger is Fenne.

- 15 november: info over de nieuw-
bouw. 's Middags om 16.45 uur en 's avonds om

20.45 uur. Locatie Larikslaan .


