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Stichting School Ondersteuning

SSO
Even vo or ste llen
In 1995 is op initiatief van enkele ouders en personeelsleden de stichting Steun Onze
School (SSO) opgericht.
De stichting heeft als doel het ondersteunen van de St. Mattheusschool
in materialen en activiteiten die niet bekostigd kunnen worden uit de
reguliere financiering van de school.
Zo heeft de stichting bijdragen geleverd aan de totstandkoming van de
diverse publicaties van de school: de cd’s en de gedichtenbundel “Mijn
neus is een stofzuiger”. Ook het ambitieuze jubileumplan: een 2daagse reis naar Euro Disney, Parijs, kon op een ruimhartige bijdrage rekenen.
Projecten die op dit moment gesponsord worden zijn oa. spelmateriaal voor de groep
Tommie en de activiteitenreis naar Oostenrijk.
Sa menst ellin g be st uur
De stichting heeft momenteel een bestuur van 3 leden:
Mw. C. Beukman (voorzitter)
Mw. M. Baarsma (penningmeester)
Mw. L.M. de Bree (secretaris)
To ek o mst plann en
In 2011 moet de nieuwbouw gerealiseerd zijn. Alle locaties van de St. Mattheusschool
komen dan weer bij elkaar in Schiebroek.
Het wordt een grote uitdaging om voor elke afdeling eigen sfeer en klimaat te bewaren.
Het pand wordt vast en zeker prachtig, maar de buitenruimten moeten we helemaal zelf
invullen. We hebben grootste plannen en wensen. Wat onze droom is: een verkeerstuin,
een plantenkas en een belevingstuin uiteraard met de nodige speelobjecten.
Of alle dromen ook uitkomen…….???
U zult begrijpen dat de kosten voor een goede en verantwoorde buitenspeelplek voor de
leerlingen van de St. Mattheusschool niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden.
Wat wij vr a gen
Wij vragen u om donateur te worden van SSO. Dat kan
voor ! 10,- per jaar. Uiteraard houden wij u via onze
website op de hoogte van de stand van zaken.
U doet leerlingen en team een groot plezier; niets is
leuker dan lekker onbezorgd buiten te kunnen spelen.
Wilt u donateur worden van SSO, maakt u dan ! 10,over op banknummer 618859950 ten name van SSO te
Rotterdam.
Wie weet, maken we dromen waar…………
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