
Op het moment dat ik dit schrijf speelt een verhit 
Argentini! tegen een even zo verhit Mexico in Zuid"
Afrika om een plekje in de kwartfinale van de WK# 
Rotterdam maakt zich ondertussen op voor de Tour 
de France# En op de Mattheusschool is iedereen druk 
bezig met afronden$ opruimen en soms zelfs ook 
afscheid nemen# De hectiek van de laatste weken 
van het schooljaar#
En dan dadelijk de laatste klik voorlopig$ van de 
voordeur$ op alle locaties# Natuurlijk zullen er af en 
toe nog wat meesters en juffen door de gangen 
lopen om alvast wat klaar te leggen of voorbereiden 
voor het volgend jaar$ maar overwegend zal het stil 
zijn$ de komende zes weken#
Geen kinderstemmen %jong of ouder&$ geen 
telefoon# Geen vergaderingen$ geen kopieermachine# 
Geen voorbereidingen voor een musical$ geen 
training voor judo of voetbal# Geen ruzie$ geen 
gelach# Geen leven#

Even maakt het schoolleven een pas op de plaats# 
Buiten nu$ mag het leven verder gaan# Lomer 
misschien$ minder gehaast# We hoeven even niets$ 
mogen alles# Genieten van de zon$ zien familieleden 
weer eens wat vaker$ gaan op reis naar het bekende 
of onbekende#
Even weer de tijd aan ons zelf# Even helemaal niets#

En wanneer de eerste stappen en geluiden weer de gebouwen van de St# Mattheusschool vullen gaan$ dan 
zullen we$ hoopt deze redactie$ met zijn allen kunnen terugkijken op mooie weken$ elkaar kunnen vertellen 
over onze avonturen# 
Hoe mooi onze verhalen zullen zijn$ hebben wij zelf in de hand# Maak daarom van deze vakantie een zomers 
feest$ een feest vol plezier en muziek# Vol spel en gezelligheid# Kortom: geniet er van!

Zomereditie '()(

�pagina )

OP DE MAT(H)
ZOMEREDITIE !"#"

Even helemaal niets ...
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van Jeffrey

van Jelle & Tom

         van Jasmina B.

Ik vond het voetbaltoernooi heel leuk.

We hebben de beker gewonnen.

Juf Alie en meester Carl gingen mee.

Ook Heleen en Annette.

het was buiten op het gras.

Nigel



Koken leuk.
Gamecube leuk om te spelen.
Ook koken: pannenkoek en 
appeltaart.
Lego spelen is fijn.

Saiffedine
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De Tover TV op de Sint Mattheusschool! 
 
De afgelopen 2 weken hebben een aantal kinderen van de Sint 

Mattheusschool, locatie Larikslaan, meegedaan aan ons onderzoek vanuit 
het ErasmusMC. Wat gebeurde er nou eigenlijk allemaal en wat hebben 
we gemeten? Met de tover tv kijken wij naar de oogbewegingen die 
kinderen maken bij het tonen van bepaalde filmpjes en zo onderzoeken 
wij de verwerking van beelden  in de hersenen. Want in de tv zitten 

cameraatjes verborgen, die precies kunnen volgen waar iemand naar 
kijkt op het scherm. Wij lieten de kinderen  filmpjes zien van in totaal 
ongeveer 15 minuten, waarbij allerlei verschillende plaatjes en 
bewegende beelden voorbij kwamen. We kunnen dan bepalen hoe snel 
een kind reageert op deze beelden en wat het kind wel en niet ziet. 

 
Er hadden zich 29 kinderen aangemeld en daar zijn wij heel blij mee, 
een mooi aantal! We willen namelijk zoveel mogelijk kinderen meten om 
uit te zoeken of deze meetmethode inzetbaar is voor verschillende 
doelgroepen en leeftijden. Vooral bij kinderen waar op dit moment nog 

geen testen voor bestaan. Van elke klas waren er wel een aantal 
kinderen die zich hadden opgegeven en zo hadden wij een goede 
spreiding te pakken.  
 
Het is allemaal heel goed verlopen. De kinderen waren enthousiast, erg 

nieuwsgierig naar deze tover tv en deden allemaal erg hun best. We zijn 
blij dat we gebruik konden maken van de kamer van Annemarie, om daar 
het onderzoek uit te voeren.  
 
Verder willen we graag alle ouders, kinderen, leerkrachten en Luuk van 

Troost bedanken voor hun medewerking! Door jullie inzet en 
enthousiasme is alles zo goed verlopen.  
 
Wij wensen u een hele fijne zomervakantie! 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Namens het onderzoeksteam van het Erasmus MC,  
Johan Pel & Fleur Boot!

TOVER TV OP DE MATTHEUS !?
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De koekies hebben keihard gewerkt dit jaar. 

We houden ook allemaal heel erg van sporten. 
Dat heeft u op de jaarafsluiting al kunnen zien, 
maar dat blijkt ook uit wat we gaan doen in de 

vakantie! 

Wij sluiten een fijn jaar af en wensen u allemaal 
een hele fijne vakantie toe! 
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DIT DOEN WIJ (DE ELMO’S) HET LIEFST
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Wij wensen iedereen een fijne vakantie!
Alam, Cheyenne, Cily, Irfan, Mark, Noortje, Olav, Pieter, Samir, Wesley, 

Sophie, Marjolein & Sietske
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De Ernies wensen iedereen veel plezier in de vakantie!!
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Michael vertelt over het schoolkamp

We hebben lekker gegeten op kamp. En we hebben 

kampvuur gehad.

Het smokkelspel was erg leuk en spannend.

Ik sliep met meester Ed op een slaapkamer.

En ik heb meegedaan aan een dropping. De meester 

deed een blinddoek om mijn ogen en ging heel ver 

rijden. En toen moesten we weer de weg terugvin-

den door het bos naar het kamphuis. En het was half 

1 in de nacht!!!!!

Volgend jaar wil ik weer op kamp!
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kamphuis De Buiten Jan 
getekend door Michael

hieronder:

Leerlingen van de Schaepmanstraat in actie 
tijdens het Jan Last Voetbaltoernooi
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Het hoogtepunt voor de Kermits dit jaar was natuurlijk de logeerpartij op school!

Kijk maar eens naar alle tekeningen hieronder!

De Kermitklas wenst iedereen een heel zonnige & gezellige vakantie

DE KERMITS UIT LOGEREN

De
 K

er
m

it
s 

(L
ar

iks
la

an
)



Zomereditie '()(

�pagina )/

De
 K

er
m

it
s 

(L
ar

iks
la

an
)



Zomereditie '()(

�pagina )0

De afgelopen 2week heb wij het oovr respect 
gehad.
We hebbn r mensn ál oofr gepraat.
De burgmest is las gwest in mg-b. najia heeft 
met burnmeestur gpat oovur het werken aan je 
tafel, maar toen ver beeterdun ik naija guegtu l
bgunmeeastur was wel gein treseert
maar en toen was er een receptie.
Naar de receptie gin sun met de taxi naar huis 
gaan.
De groeten uit mg-b

Vincent Markssen

RESPECT
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De GONZO’s & het vakantiegevoel

Tijdens de musical bleek het al: de Gonzo’s heb-
ben zin in een Pizza Calzone!

Maar dan zul je hem toch echt zelf eerst moeten 
leren bakken!

“Een pizza calzone in 5 seconden”

Zet een diepvriespizza in de oven en bak 
deze volgens de aangegeven tijd.

Haal de pizza uit de oven en dan volgt de 
5 seconden-truc: vouw de pizza dubbel en 
voila!: een pizza calzone!!! Hahaha!!

Mini calzone

Ingrediënten voor 5 personen
10 blaadjes Bladerdeeg
5 plakjes Parmaham
10 Olijven
50 gr Kaas (Pardano, is lekker), 5 delen.
5 zoete Pepers (potje)
5 Kerstomaatjes
Basilicum

Voorbereiding
Laat het bladerdeeg ontdooien en maak er 5 bolltjes 
van (2 blaadjes per bolletje).

Bereidingswijze
Maak van elk bolletje een pannekoek van ? 15 cm door-
snee. Leg op 1 helft de ham, en de rest van de ingre-
diënten (versneden), een rand van een cm vrij latend. 
Maak de vrij rand vochtig, rondom en vouw de lege helft 
over de vulling.  Vouw vervolgens de randjes samen en 
druk aan, zodat ze goed sluiten.
Leg deze Calzone vervolgens een 10-15 min. in de oven, 
totdat deze er mooi bruin en opgeblazen uitziet.
Finito.

... en een echt recept
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Ook over de schaduw hebben we geleerd: waarom die soms korter of juist langer is, maar ook hoe je 
er mee spelen kunt.
Met je vingers of poppen van karton of hout (in Indonesië heten die Wajang-poppen) kan je spannende 
verhalen spelen met licht en schaduw.

De Gonzo’s hebben pas ook nog veel over de zon en haar stralen geleerd.
Ook over hoe gevaarlijk het kan zijn om onbeschermd in de zon te liggen of te lopen.
In de zomervakantie is dat niet onbelangrijk om te weten!

Corné, Dennis, Fransisco, Gürçan, Hamza, Ian, Janneke, Jessica, Koen, Lisandro, 
Soufyan, Alie, Annette & Rob wensen iedereen een heel veilige, fijne, zonnige 
en vooral gezellige zomervakantie. Rust lekker uit! 
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Het belooft een mooie zomer te worden!

We hopen dat iedereen de komende weken volop genieten kan van de zomer. 
Maar onthoud de raad van Johnny Shadow hierboven: smeer je in en blijf niet te lang 

in de zon.

We hopen iedereen weer gezond en wel terug te zien op de eerste schooldag
maandag 16 augustus

FIJNE VAKANTIE ! !


