IN DIT NUMMER:

In de herfstvakantie
zijn alle leerlingen vrij van
maandag 21 t/m zondag 27 oktober
Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een digitaal platform van en voor ouders
van een zorgkind (met beperking of chronische ziekte). Ouders kunnen terrecht bij
(Sch)ouders met vragen over zaken die verder gaan dan de beperking of ziekte
van hun kind, zoals de gezinssituatie, relaties, opvoeden, loslaten,
financiën, ontspanning of combinatie van zorg en werk. Op de website vindt u filmpjes, een kennisbank, diverse instrumenten en een
forum.
Voor informatie kunt u terecht op www.schouders.nl

Donderdag 31 oktober is het Halloween. Dit van oorsprong Keltische feest is
vanuit Amerika overgewaaid naar Nederland. Heksen, zwarte katten, vleermuizen
en ander gespuis speelt hierin een belangrijke rol. Kinderen mogen die avond verkleed langs de deuren om snoepgoed op te halen.
Vraag wel even of je vader of moeder meegaat. Misschien wil je moeder zich wel als heks verkleden! Dat
wordt griezelen maar vooral lachen en snoepen!
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Nieuwe collega’s

Denkt u aan de ouderbijdrage?
Hiervan kunnen we op kamp
en vieren we o.a. Sinterklaas,
Kerstmis en Pasen.
Binnenkort ontvangt u van ons
weer een mail van Wis Collect
met een betalingslink via IDeal.

Noteer vast in uw agenda….

Studiedag
dinsdag 19 november
Alle leerlingen zijn dan vrij !!

Op vrijdag 4 oktober verzorgt de ouderraad
weer de eerste koffieochtend van dit schooljaar .U ben van 09.00 tot 10.30 uur van harte
welkom!

Perry Quist is de
nieuwe School Maatschappelijk Werker
voor het SO en VSO.
Wij heten hem van
harte welkom!

Jaco Boersma is de
nieuwe vakleerkracht
koken op het VSO.
Wij heten hem van
harte welkom!

Hieronder ziet u de nieuwe leerkrachten en klassenassistenten in het SO en
VSO, wij heten hen van harte welkom.

Aafje Somers

Valerie van Mullem

Ernies

MGD

Josine Eland
Kermits

Janneke van
Diggelen
Elmo / BGC

De logopedist is begonnen met het onderzoeken van alle kinderen die dit jaar nieuw zijn gestart op de
St. Mattheusschool of het Rotterdamcollege. Als alle kinderen onderzocht zijn, wordt in samenspraak
met de Commissie van Begeleiding besloten welke kinderen dit jaar in aanmerking kunnen komen
voor individuele logopedie buiten de klas. Tot die tijd wordt er in de SO-groepen geen individuele logopedie gegeven. De groepslogopedielessen in de SO-groepen worden al wel gegeven.

SO
Woensdag 9 t/m donderdag 11 oktober gaan de Ernies, Gonzo’s, Koekies en Schakels op kamp naar de
Willy-Hoeve in Bergeijk.
Het belooft weer een mooie gezellige week te worden
met allerlei spelletjes, lekker eten en gezelligheid. Het
thema is WATER, en nu maar duimen dat dit niet uit de
lucht komt vallen! Nadere informatie volgt nog via de
groep.
Voor de thuisblijvende groepen wordt er een
thuiskamp georganiseerd met leuke activiteiten. Informatie hierover krijgt u vanuit de
groep.

Op dinsdag 29 oktober verzorgen de Ernies de feestelijke maandafsluiting.

Juf Lieke is inmiddels bevallen van een
wolk van een dochter Fienne.
Moeder en dochter maken het goed.

VSO
Olav Verbon uit de eindgroep en Sabine Melis uit de middengroep
zitten dit seizoen in het G-team van Excelsior Rotterdam. Zij zullen
in een Bijzondere Eredivisie spelen tegen Excelsior, ADO Den
Haag, Ajax/Only Friends, De Graafschap, FC Emmen, FC Groningen, Heracles, VVV
Venlo, SC Heerenveen
en FC Utrecht .
Wij wensen Olav en
Sabine veel plezier en
succes in de competitie.

Bruggroep B werkt tijdens de Kinderboekenweek aan het thema “reizen”. Er zal worden geknutseld, gelezen, gezongen, gerekend
en nog veel meer….

Vrijdag 1 november
is er weer DISCO
voor alle leerlingen
van het VSO en oudleerlingen.

