Mattheusnïeuws
Oktober 2012
St Mattheusschool
Dag zomer.... tot volgend jaar!

4 oktober: Wereld Dierendag
Ook dit jaar weer je hamster, poes of cavia
Interessante informa-

- Feest in de bibliotheek

verwennen want het is dierendag.

Kinderboekenweek
Op zondag 7 oktober is het feest in de Rotterdamse Bibliotheek. Er
is weer van alles te doen in het thema

"Hallo Wereld"

In dit nummer:

Nieuws van de locaties

Je kunt oa bollywood dansen, Chinese kaligrafie en papierkunst maken, lekker meezingen met liedjes uit allerlei landen en diverse voorstellingen bezoeken. Zo is er een optreden van De Wereldwachter
met clown Ruut van Hooft en een optreden van een slagwerkgroep.
Heb je hierdoor de smaak te pakken, dan volg je meteen de workshop "slagwerk" van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, De
meeste activiteiten zijn gratis te bezoeken. Soms wordt een kleine
bijdrage voor een workshop gerekend.
De feestmiddag is van 12 tot 17 uur.
Ook in de overige vestigingen van de bilbiotheek zijn boekenweek
activiteiten. Kijk daarvoor op www.bibliotheek.rotterdam.nl
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Herfstvakantie

Van 22 t/m. 26 oktober is de herfstvakantie. Op
maandag 29 oktober gaan we weer naar school.

Vrijdag 12 oktober
De groep Elmo gaat een bezoek brengen aan
het Plaswijck Park. Uiteraard is het park ook in
herfsttooi, dus dat pakken ze mooi even mee.

Nieuws van de Larikslaan
In oktober werkt de hele locatie aan het project
"Herfst"
Dat betekent natuurlijk blaadjes zoeken, spinnenwebben maken enz.
We nemen met weemoed afscheid van de zomer
maar een park in de herfst is natuurlijk ook prachtig en
dat gaan we zeker bekijken.
De Kermits gaan zich verdiepen in het leven van de spin.
Hoe ziet die eruit? Hoeveel poten heeft hij wel niet? En
zo wordt de spin toch nog een interessant zij het wat
griezelig beestje.
De leniemienies leggen de lat wat hoger. Zij houden zich
bezig met beren in de herfst. Wat moet dié allemaal niet
doen voordat hij van een welverdiende winterslaap kan
genieten!

Woensdag 31 oktober
Maandafsluiting
We nemen afscheid van oktober en beginnen
vol goede moed aan de maand november.

Het is bijna l oktober. Dat betekent dat de
schoolbijdrage betaald moet worden. Heeft u gekozen de schoolbijdrage in één keer te betalen, dan
moet deze op l oktober bij ons binnen zijn.

Nieuws van de Assendelftstraat

Geeft u de voorkeur aan betaling in twee termijnen,
dan moet op die dat de eerste termijn betaald zijn.

Maandag l oktober
Bruggroepen A en B gaan naar het
Natuur Historisch museum voor een
les "Kunst verzamelen—Dieren verzamelen". Op 9 oktober volgt dan een
les op school voor deze groepen.
Op 8 oktober gaan de Bruggroep C en Middengroep A
naar het museum voor eenzelfde les. Op school volgt
dan nog een les op 16 oktober.

Voor so-leerlingen is dat € 70,- en voor vsoleerlingen € 75,-.
Wij proberen voor alle leerlingen leuke activiteiten,
excursies en kampweken te organiseren. Dat lukt
alleen als alle ouders hun verantwoordelijkheid nemen en de schoolbijdrage volledig en op tijd betalen. De gehele schoolbijdrage komt ten goede van
de leerlingen, uw kind dus. Zonder schoolbijdrage
geen sint, geen kerstviering, geen uitstapjes, geen
kampweken. Wij zijn daarvoor echt afhankelijk van
uw bijdrage. Alsvast bedankt namens de kinderen.

Donderdag 4 oktober
Aan alle vso-leerlingen worden de certificaten uitgereikt.

Nieuws van de Schoolstraat
Het personeel en de leerlingen beginnen al aardig
te wennen op de nieuwe locatie.

•

U kunt de locatie bereiken op het oude vertrouwde telefoonnummer 010-4189950. Veel ouders
hebben de ouderavond bezocht en het nieuwe pand bekeken.
Wij waren blij met de hoge opkomst. Onze dank daarvoor.

Woensdag 10 oktober 2012
Thema-avond epilepsie
"Epilepsie en geheugen"

Op de locatie zijn in september 3 nieuwe leerlingen begonnen: Eren , Devin en

Deze avond is voor iedereen die te maken
heeft met epilepsie en/of geïnteresseerd is
in dit onderwerp.

We hopen dat ze een fijne tijd zullen hebben op de St. Mattheusschool

Plaats:

IJsselland Ziekenhuis , Eudokiazaal

Tijd:

19.30-21.30 uur
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Thema op de Asserweg is de komende weken
"Kleuren en Vormen"

Spreker is Dr. M.P.H. Hendriks (neuroloog
Kempenhaeghe en Radbout Universiteit)
De toegang is gratis en koffie/thee staan
klaar.

