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En zo zijn we zomaar een jaar verder.
Verhuisd en in een nieuw pand. Niet meer alleen onze Mattheusschool, 
maar met Pameijer en Kinderopvang “Bijdehand”.
 Best even wennen, maar inmiddels voelt het bijna alsof het altijd zo ge-
weest is.
Ook heel fijn dat we weer met z’n allen in één gebouw zitten. Leuk om alle 
kinderen die we als klein jochie of klein meisje in de klas hebben gehad 
weer terug te zien als grote mensen. Het was dan ook een veel gehoorde 
opmerking:  “wat ben je groot geworden”. 
Natuurlijk zijn er ‘kinderziektes’ in het gebouw en die zijn natuurlijk ook 
niet zomaar over. Veel ouders hebben laarsjes aangescha$ voor hun kinde-
ren en soms was een zwempak ook geen overbodige luxe, gezien alle plas-
sen op het schoolplein, maar ach, wat is er nu leuker voor een kind dan 
midden in een modderpoel een dansje te maken met de nieuwe laarsjes aan 
en het gaat vast goed komen!

Er is weer veel gebeurd in een jaar tijd. Er zijn collega’s weggegaan, er zijn 
nieuwe collega’s bijgekomen. Kinderen zijn vertrokken en nieuwe kinderen 
zijn weer gekomen. Volgend schooljaar zijn we weer helemaal vol. 
De klassen zijn dan weer vol met kindergeluiden en iedereen komt uitge-
rust en vol verhalen naar school. 

Maar nu nog even niet. 6 weken lang is de school dicht en liggen alle kinde-
ren in het zonnetje uit te rusten, op verre plaatsen of gewoon in Rotter-
dam. En de juffen en de meesters ook. 

Stttttttt…….We zijn er even niet……Vakantie….

Tot over 6 weken !
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!
Fozzie’s
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De Elmo’s wensen iedereen een 
fantastische zomervakantie met 
veel zon en veel plezier!! 
 

 
Dikke kus van de Elmo’s 
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!

De#Dikkie#Diks#wensen#
iedereen#een#hele#zonnige#

zomervakantie!#
#
#
#
#
#
#

Jelmer###Sadinah###Rozelin####Lennart####
Azra#####Aja#
#
Layla####Sophie####Roos####Karine#
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1

DE ERNIE’S WENSEN U 
EEN FIJNE VAKANTIE!

EN NAMENS ALLE JUFFEN: 
CAROLINE, AMBER, AGNES, MAAIKE EN ANOUK 

EEN HELE FIJNE VAKANTIE!
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anouar anouar anouarDe Gonzo’s spelen samen 
(en tekenen en vertellen hun verhaal)

anouar

anouar

stan
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melissa

Wij wensen iedereen een fijne 
zomervakantie. 

☺︎
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Namens alle Koekies: 
!

 
!

!

!

!

\!

!

!

!

!
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Hallo%allemaal,%
Ook%het%jaar%van%de%schakels%is%alweer%bijna%voorbij!%
Het%was%erg%gezellig,%hebben%leuke%uitstapjes%gemaakt%maar%ook%heel%
hard%gewerkt%natuurlijk!%

!

%
%

Ook%dit%jaar%zijn%er%weer%3%meiden%die%naar%het%Rotterdam%College%gaan!%
!

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %
We%wensen%Julianna,%Alyssa%en%Sabine%heel%veel%plezier%en%succes!%!%
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De#Oscars#kunnen#WERKEN&ALS&EEN&PAARD!#
#
Na#de#meivakantie#zijn#we#gestart#op#de#manege#"de#Hazelaar".##
Wel#spannend,#zo'n#eerste#les.#Maar#uiteindelijk#was#het#leuk.#
Tijdens#de#les#krijgen#de#kinderen#een#coole#cap#op#en#mogen#daarna#de#paarden#
borstelen#en#verzorgen.#Luuk#en#Vitalis#zingen#zelfs#zacht#een#liedje#voor#de#paarden!#
Een#paard#gedag#zeggen,#borstelen,#aaien,#ermee#lopen#en#er#op#rijden.#Onze#Oscars#doen#het#
allemaal.#We#zijn#zelfs#ook#al#een#stukje#gaan#rijden#in#het#
Schiebroekse#park.#Kortom#een#groot#succes.#
#
Wij#wensen#jullie#allemaal#een#fijne#en#leuke#vakantie!##
Groetjes&de&Oscars.#
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De Pino’s wensen iedereen een hele fijne vakantie!
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Wat hoort er bij de zomer? 

 

  

Sueda 

 

     Lukas 

 

  

  

 

 

Bo 

       Winai 

 
Katinka       Eren 

  

Sachar 

Fijne vakantie van de Tommie’s!
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Danilo mag verhaal typen voor de schoolkrant. 
Op de fiets odette wienkel 
Boodsgappen doen hema, ection 
Amethijn.     
Stepen goet 
Konijn eten geefen 
Groeten soep, olga 
Eiped muzik mooi 
Schone lei servetten vauwen 
Marneesen paart eten geef 
 Danilo Matos A+ 
Thomas loopt stage bij Bont 
Op dinsdag en op vrijdag bij bont. 
Werken en stofzuiger 
Administratie 
Papier versnippersen 
Clubhuis 
Scannen 
  

Thomas bij bont  lunch 
Wandelen  floor vita en wouter 
Slapen bij bont 
Op school  op jarina, Schoonmaken 
Odette in tuincentrum 
Tuinieren 

Thomas schone lei 
Lol stage borden terass kussen 
Lichtjes aan  tafeldek in dekken olllie lopen 

Lol state mmanege 
Kruiwagen vooeren paarden en de manege  pony 
Bar gaan we drinken 

Olga soep 

konijnen 
  

Thomas we zijn klaar op school 
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Thomas nemen we afscheid 
School was klaar dag school dag pino dag oscar dagg tommie 
dag bert dag aplus 

!
!!

!

 

Sla 
Wotel 
Rode uien 
Boon 
Bloemen 
Radijs 
Rode biet 
Zon bloemen 
Kruiden 
Groenten 
School 
Sijfer 
Wooden 
Tijden 
Winkel 
Markt 

Groet je 

Maarten Roos A+ 

!

A+ wenst iedereen 
een hele fijne 
ZOMER       
vakantie!!!!! 
Gianny, Maarten,  
Danilo, Devin 
Uygar, Thomas 
Olga, Danielle v T 
Ed, Jarina 
 Odette & Ollie 
!

!

Schoon lei 
Tafeldeken 
Kussen op het  terras 
Vork en mes op de tafel 
Tom helpt 
Kaars op de tafel 
Kaart schoon maak en 
Lamp aan 
De manengje 
 Keelie helpt 
Paarden voeren 
Bolstel paarden 
Wandelen paarden 
Tuiniere 
Richared  
Uien     
Papika 
!
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Onze%winkel,"een#groot#succes!!
Onze%winkel%is!dit$schooljaar$echt$een$succes$geweest.$De$leerlingen$hebben%heel%veel%
geleerd.'Ze'kunnen'nu'allerlei'soorten'groente'en'fruit'en!andere&producten!herkennen&en&
benoemen."Ze"weten"nu!wat$er$in$de$koeling$of$vriezer$bewaard$moet$worden$en$dat$ze$
voorzichtig*moeten!zijn%met%het%fruit!anders%krijgt%het%beurse%plekken!%!En#een#kilootje#appels#
of#peren#afwegen?#Voor#hen#geen#probleem.!

En!dan$vanaf!elf$uur$de$klanten$helpen."Best"spannend"om"de"klant"te"vragen"naar"haar"
naam$en$dan$de$bestelling$door$te$nemen$om$te$kijken$of$alles$er$is."En"daarna"moet"er"nog"
gepind'worden!!Maar$het$!is#ongelofelijk#te#zien#wat!voor$een$vorderingen$ze$in$al$deze$taken$
gemaakt'hebben.!Volgend(schooljaar(gaan(we(zeker(weer(door.!

!

!

De#producten#die#de#klanten#bij#ons#ophalen#zijn#besteld#via#het#internet#bij#Rechtstreex#
(www.rechtstreex.nl!).#Als#een#klant#zich#aanmeldt#bij#Rechtstreex#krijgt#hij/zij%vanzelf%iedere%
week$een$bestellijst$in$de$mail.$!Wij$zijn#afhaalpunt#110Morgen(Oud#Hillegersberg).!

Er#zijn#ook#een#aantal#ouders#die#een#bestelling#doen#en#die#bestelling#door#hun#kind#op#
donderdag(of(vrijdag(laten(ophalen.(Een(goed(idee(omdat(het(voor#veel#leerlingen#een#hele#
stap%is%om%(zelfstandig)%%een%boodschap%te%doen%en%hier%kan%het%geoefend%worden%binnen%de%
school.!

Mocht&u&naar&aanleiding&van&dit&verhaal&nog&vragen&hebben&dan&hoor&ik&het&graag.!

Kees$Weerdmeester,$stagebegeleider$VSO$afdeling,$0638160338!
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Zomerkleurplaat
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Wij wensen iedereen een hele fijne Zomervakantie 
van 11 juli t/m 19 augustus 

Maandag 22 augustus beginnen de lessen weer 

voor alle leerlingen van het SO 

en VSO (Rotterdamcollege) 

Kijk ook eens in de vakantie op: 
 www.kidsproof.nl  

Hier vindt u allerlei leuke uitjes voor in de vakantie tijd.  
Veel plezier! 

Typ hier om tekst in te voeren

http://www.kidsproof.nl
http://www.kidsproof.nl

