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St Mattheusschool

Denkt u aan de schoolbijdrage? Als u voor een termijn met korting heeft gekozen, moet het hele
bedrag 1 oktober betaald zijn. Heeft u gekozen in
twee termijnen te betalen, dan moet op 1 oktober
de eerste termijn betaald zijn.

Interessante informatie:

Kampweek SO

- Kampweek so

Het is weer herfst, maar eerst
gaan de kinderen van de

- Ontmoetings– en
Opvoedingssteunpunt “Thermiek”

Larikslaan nog een paar dagen
vakantie vieren.
We gaan naar hetzelfde kamphuis als vorig jaar. Dus dat is
lekker vertrouwd.

THERMIEK

Locatie Larikslaan

We weten de speeltuin al te
vinden en de konijnen en de
geiten. Misschien gaan we wel
weer de paarden aaien…
In dit nummer:
Nieuws van de
locaties

Allemaal leuke en spannende
dingen!
Vervolg op blz. 2

Cursus en thema aanbod 2008
- 9 oktober: EHBO bij kinderen: themabijeenkomst
- Vanaf 30 oktober: EHBO bij kinderen: cursus. In 5 bijeenkomsten leert u meer over:
reanimatie, verslikking, verdrinking, wonden
en wondbehandeling enz.
- Vanaf 23 oktober: “Opvoeden Zo”, een praktische oudercursus waar in 5 bijeenkomsten
van twee uur vaardigheden worden geoefend
om anders om te gaan met kinderen van 4 tot
12 jaar.
Thermiek heeft een infotheek en u kunt op
dinsdag, donderdag en vrijdag vrijblijvend
binnenlopen voor informatie, advies en opvoedingsondersteuning.
Thermiek is gevestigd in Wijkcentrum Schiebroek, Teldersweg 80, 3052 TL Rotterdam
Tel. 010-4222295

Herfstvakantie
De herfstvakantie begint op maandag 20 oktober en duurt tot en met
vrijdag 24 oktober.
De eerste schooldag is weer op maandag 27 oktober.

Nieuws van de Larikslaan

31 oktober

Vervolg kampweek……….

Maandafsluiting. De groep
Dikkie Dik verzorgt een
optreden voor de overige
leerlingen.

De kampweek is van maandag 6
tot en met donderdag 9 oktober.
Denkt u er nog even aan: op donderdag rijden er geen taxi’s. U
moet uw kind zelf komen halen.
In de nieuwsbrieven van de
werkgroep vindt u alle informatie. De Kermits zijn nog een
beetje te klein. Zij brengen een
gezellig weekje door op school.
Natuurlijk gaan ze ook hele leuke dingen doen. U hoort dit nog
van juffrouw Ria.

Goed oefenen, hoor!

Let op: op vrijdag 10 oktober zijn de kinderen vrij.
De Kermits gaan die dag
gewoon naar school.

***************************************************************************************

Nieuws van de Assendelftstraat
Voor een aantal leerlingen van
het vso is een groepsstage gestart bij Albert Heyn in Schiebroek.
De stage wordt begeleid door
Erik en Wouter. We zijn erg
blij met deze mogelijkheid.
Waar een kleine kruidenier toch
groot in kan
zijn!

7 oktober
Ouderavond. Inloop vanaf 19.15
uur, aanvang 19.30 uur.

9 oktober
Korfbaltoernooi bij Wion.

Jammer, de school is op
woensdagmiddag dicht. Wil je
toch een leuke, spannende
Weerbaarheidstraining
middag? Ga dan op 15 oktober
Na de herfstvakantie start een naar het Bibliotheek theater.
Je kunt daar genieten van de
weerbaarheidstraining voor
meisjes van de m.groep B en C voorstelling “Van weerwolvenbos tot griezelbus”. Kost een
en de eindgroep.
De cursus wordt gegeven door tientje en begint om 14.00 en
om 16.00 uur. Zie ook
Irene Leijnse samen met een
ww.bibliotheek.rotterdam.nl
collega van MEE en is op de
Assendelftstraat. De training of bel: 010-2816262.
loopt tot de kerstvakantie. U
hoort hier nog over van de
klasse-leerkrachten.

***************************************************************************************

Nieuws van de Schoolstraat
Bruggroep A:
2 oktober: herfstwandeling
6 oktober: bezoek aan de speeltuin
9 oktober: Appeltjes plukken
Op donderdag 9 oktober is Bruggroep A in de boomgaard te vinden.
De reis gaat naar Rhoon en daar
worden de appeltjes geplukt. Dit in
het kader van een in september gestart project “Smaak”.
Eet smakelijk, bruggroep A!

Verveel je je in de herfstvakantie?
Ga dan naar een voorstelling in
het bibliotheektheater.
- 18 okt: Grootmoeders grote
oren
- 21 okt: Knofje en het circus
- 22 okt: Konijn en maan
- 23 okt: Van hier en daar naar
nergens en terug
- 26 okt: Keetje
Reserveren: 0102816262

13 oktober
Groep Tommmie gaat naar
natuurhistorisch museum voor
een les “De kleine bever en de
echo”.
Bruggroep A:
Start na de herfstvakantie
met het project “pesten”.
We verwachten dat ze de
rest van het jaar erg lief voor
elkaar zullen
zijn.

