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Interessante informatie:

Met glas en al worden de panelen afgeleverd.
Dat schiet lekker op!

* Kampweek SO
* Herfstvakantie

En daar gaan we de lucht in. De tweede verdieping in de maak.

Zaterdag 4 oktober: Wereld dierendag
Dus verwen je cavia, vertroetel je hond, leg je kat in de watten en ga lekker zwemmen met je goudvis: het is hun dag!

Boekenweek: FEEST!
Op zondag 5 oktober feest in de
Centrale Bibliotheek in Rotterdam.

rood, geel, bruin
hier en daar
gewoon overal...
de blaadjes vallen van de bomen
want het is HERFST

Je kunt van 12 tot 17 uur terecht
voor een gratis feestje. Zingen,
dansen, muziek maken, knutselen.
Kortom, voor ieder kind is er wel
een leuke activiteit.

Vrijdag 31 oktober:
Halloween
Dat is eigenlijk wel een
raar feestje. De bedoeling is dat je mensen laat
schrikken en griezelen met heksen,
boze tovenaars, zombies enz.
Wil je meedoen? Leef je uit! Wil je
niet mee doen, blijf vooral rustig
thuis.

Herfstvakantie
De herfstvakantie is van maandag 20 t/m. vrijdag 24 oktober
2014. Op maandag 27 oktober moeten we weer naar school.

Nieuws van de Larikslaan
Kampweek
Daar gaan we weer: een heerlijke kampweek in de Brabantse bossen. We vertrekken op maandag 13 oktober en komen op donderdag 16 oktober weer terug.
Maandag komen de kinderen op de gewone tijd naar
school. Op donderdag moeten de kampgangers opgehaald worden, de tijd hoort u nog.
Thema is “FEEST!” Dat wordt een leuke week!
De Kermits en de Ieniemienie’s zijn nog een beetje te
klein. Zij gaan op maandag, dinsdag en donderdag gewoon naar school. Op vrijdag 18 oktober zijn alle
kinderen van deze locatie vrij.

Begin oktober starten we met het thema voor het
kamp. Dit is tevens het thema van de kinderboekenweek: FEEST!
Maandag 6 oktober
Een gezellige doe-middag op de Larikslaan. Voor elk kind een leuke activiteit.
Vrijdag 31 oktober
En dan is de maand oktober weer voorbij.
Dat vieren wij natuurlijk met een feestelijke maandafsluiting. De Gonzo’z
verzorgen dit keer een presentatie.
Op 27 oktober begint het project “De herfstkabouter”. Alles over de herfst en de aanloop naar de winter.

Nieuws van de Assendelftstraat

DISCO!!!
Op vrijdag 10 oktober kunnen de beentjes weer van de
vloer want dan is er een spetterende disco.
Haal je regenboogtruitje maar vast tevoorschijn en
Spuit je haar in de wildste kleuren. Dan pas je helemaal in
het thema van deze avond:

“COLORS””

Nieuws van de Asserweg
Een nieuw schooljaar dus nieuwe leerlingen:
In de Pino’s: Samaa, Luuk en Aydin
In de Tommies: Sachar en Lorenzo.

VERVOER
Het vervoer blijft een punt van aandacht. Wij verzoeken u dringend om klachten via de mail te
melden aan de RMC:
klantenservice@rmc-rotterdam.nl
Wilt u de klacht ook even doorsturen naar school:
mattheus@zmlk.nl
We hopen op deze manier samen met u het vervoer
van uw kind te verbeteren.

Maatschappelijk werk
U heeft het al eerder gelezen: Irene Leijnse is
niet meer in dienst van MEE Rotterdam. Sinds
01-08-2014 werkt zij op de St. Mattheusschool
en het Rotterdamcollege.
U kunt haar bereiken op telefoonnummer
06-33366635. U kunt ook een mailtje sturen
naar: ileijnse@zmlk.nl

Binnenkort begint het zwangerschapsverlof van twee
collega’s: Jarina en Kirsten. Zij worden vervangen door
Freddie Leuver en Maaike Marsman.
Maandag 29 september
Natuurlijk ook dit jaar weer aandacht voor de herfst. Op
die dag begint het project “Paddenstoelen”. Die maandag
starten we met een gezellige bijeenkomst van alle leerlingen.

Gymlessen
Wij zijn ontzettend blij dat we ook dit jaar weer
naar de gymzaal aan de Larikslaan kunnen met ons
busje. Dit dank zij de “busmoeders” en de
“busvader”.
Heel hartelijk dank.

