MATTHIAS NIEUWS
1-11-2018

Telefoon: 072-5403606
E-mail: matthias@saks.nl
Website: http://www.matthias-saks.n

Belangrijke data
November 2018
01-11
08:45-10:15 uur
07-11
17:30-18:15 uur
08-11
08:45-10:15 uur
14-11
14-11
15-11
08:45-10:15 uur
22-11
Hele dag
23-11
Hele dag
29-11
08:45-10:15 uur
30-11
11:00-13:00 uur
26 t/m 30 november

Ouderkamer
Lampionnententoonstelling op school.
Ouderkamer
Start Schoolfruit
Lootjes trekken voor Sinterklaas groepen 6,7,8
Ouderkamer
Studiedag, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen vrij
Ouderkamer
Groepen 1,2 en 3 naar Sinterklaashuis/ Pietenhuis.
Hele week rapportgesprekken.

Alvast noteren: December 2018
03-12
05-12
06-12

08:30-14:00 uur
09:30 uur

Schoen zetten op school
Sinterklaas op school
Uurtje later starten i.v.m. pakjesavond

Digitaal mededelingenbord
Alle belangrijke mededelingen/ activiteiten ziet u terug op het digitale mededelingenbord in de hal.

Aanwezigheid directie
De directeur Dhr. Lex Heijke: op wisselende dagen.
De adjunct-directeur Mevr. Conny Hertsenberg: maandag t/m vrijdag.
Mocht u iets willen vragen of bespreken kom gerust langs voor een gesprek of afspraak.

Formulieren Wet op de Privacy & Telefoon gegevens.
•
•

Veel ouders hebben ze al ingeleverd, onze dank daarvoor.
Willen de ouders die dit nog niet hebben gedaan dit zo spoedig mogelijk doen, b.v.d.

Lampionnententoonstelling
Op woensdag 7 november is er een lampionnententoonstelling op de Matthiasschool.
U kunt tussen 17.30 uur en 18.15 uur de lampionnen komen bewonderen.
De kinderen zijn welkom onder begeleiding van een volwassene.
Natuurlijk mag de hele familie mee.
U kunt binnen komen via de kleuteringang en u verlaat de school via de hoofdingang.
We hopen u te zien

Schoolfruit
Ook dit jaar doen wij weer mee met het Schoolfruit.
Vanaf woensdag 14 november ontvangen de leerlingen
iedere woensdag, donderdag en vrijdag een stuk fruit.
Deze dagen hoeft u uw kind geen tussendoortje mee te
geven.
Dit betekent dat u zelf op de maandag een tussendoortje
(het liefst ook fruit) mee geeft, op de dinsdag een stuk
fruit.
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit
en groente te eten. Deelnemende basisscholen ontvangen
20 weken lang iedere week 3 stuks groente en fruit voor
alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering
van de Europese Unie.

Bibliotheek op school, nieuws van de
leesconsulente.
De Kinderboekenweek 2018 is alweer voorbij! We hebben dit jaar weer heel veel gelezen,
voorgelezen, gerijmd, woordspinnen gemaakt, een aantal kinderen van Groep 3 hebben vriendjes
gezocht met Botje Bij en Groep 7 heeft met een echte 3D printer gewerkt!
En dan is Groep 8 is zich aan het voorbereiden voor de Nationale Voorleeswedstrijd, dit is een
jaarlijks terugkerende voorleeswedstrijd voor kinderen van Groep 7 en 8. Door mee te doen ervaren
leerlingen op een speelse manier dat voorlezen leuk en waardevol is. Doel is om de kinderen
enthousiast te maken voor lezen in het algemeen. Ze hebben hiervoor een bak vol met nieuwe
boeken voor in de klas gekregen. Spannend hoor, succes Groep 8!
Met vriendelijke groet,
Erica Erven (Leesconsulent op school)

Hij komt, hij komt,

ook op de Matthias.

De komende maanden staan weer in het teken van een feestelijke gebeurtenissen.
Op zaterdag 17 november komt de Sint aan in Nederland, daarna heeft hij het erg druk maar gelukkig
heeft hij ook tijd gevonden om de Matthias te bezoeken dit jaar.
Hier onder het programma op school rond het Sinterklaasfeest.
Woensdag 14 november:
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 gaan op deze dag lootjes trekken.
De Strooipieten en de Beweegpieten (voor de groepen 1,2 en 3) komen ook
nog op school, wanneer is nog een verrassing.
Vrijdag 30 november:
Groep 1/2 A en groep 1/2B gaan naar het Sinterklaashuis in Bergen.
Groep 3 gaat naar het Pietenhuis De Broekerveiling.
Alle drie de groepen zijn welkom van 11:00 uur – 13:00 uur.
Als u zou willen rijden, meldt u zich aan bij de desbetreffende groep.
U hoort dan van de leerkracht hoe laat u precies vertrekt en weer terug bent op school.

Maandag 3 december:

De hele school mag schoentje zetten.

De kinderen van groep 6, 7 en 8 brengen hun surprise mee naar school.
Woensdag 5 december:
Sinterklaasviering: Sinterklaas komt op school!
Donderdag 6 december:
De school start één uur later i.v.m. pakjesavond.
De school start dus om 9:30 uur.
(Mocht u deze ochtend problemen hebben met de opvang van uw kinderen, neem dan contact op
met de leerkracht van uw kind.)

Activiteiten Ouderkamer

De ouderkamer is elke donderdagochtend (inloop vanaf 8.30) start 8.50 uur
Alle ouders en verzorgers zijn welkom. U bent ook welkom om even alleen even koffie/thee te drinken.

Donderdag 1 november
Workshop deel 2: Groeten uit Alkmaar
In samenwerking met de bibliotheek Alkmaar gaan we 3 donderdagen aan de slag met het project
“Groeten uit Alkmaar” Deze keer gaan we het hebben over de mooiste plek van je geboorteplaats. U
mag deze ochtend een voorwerp meenemen wat met uw geboorteplaats te maken heeft.
Donderdag 8 november
Workshop deel 3: Groeten uit Alkmaar
In samenwerking met de bibliotheek Alkmaar gaan we 3 donderdagen aan de slag met het project
“Groeten uit Alkmaar” Vandaag gaan wij onder leiding van kunstenares Ines een schilderij schilderen,
van zowel je mooiste plek in Alkmaar als van jouw geboorteplaats. Komt u ook uw kunsten laten
zien? Tevens sluiten wij het project op vrijdag 14 juni 2019 af met een stadswandeling.

Donderdag 15 november
Social Media en kinderen
Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat… kinderen zijn tegenwoordig veel op Social media te
vinden. Wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Bij de workshop ‘Social media’ vertellen Peter en
Turkan u meer over Social media en leert u manieren om met uw kind in gesprek te gaan.
Donderdag 22 november
Geen ouderkamer wegens een studiedag
Donderdag 29 november
Viering van het Sinterklaasfeest
Onder leiding van de gastouders van de Ouderkamer vieren wij vandaag het Sinterklaasfeest. Zij
organiseren een bingo-ochtend met leuke prijsjes. Echter wordt er voor deze ochtend een klein
bedrag van €2 gevraagd.
U mag van tevoren of op de dag zelf betalen.
Voor meer informatie: Zahra Taghlaoui
Sociaal werker-begeleidster Ouderkamer Telefoon: 06-24368159 Email: z.taghlaoui@meewering.nl

