MATTHIAS NIEUWS
1-10-2018

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

Belangrijke data
Oktober 2018
02-10
Hele dag
03-10
05-10
08-10
Hele dag
10-10
Hele dag
16-10
Hele dag
17-10
Hele dag
17-10
19-10
14:15 uur
22 t/m 26 oktober
29-10 08:30 uur

Buitengym
Start Kinderboekenweek
Lampionnenoptocht voor de groepen 3 en 4
Alkmaars Ontzet, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen vrij
NIO groep 8
Drempelonderzoek groep 8
Afsluiting Kinderboekenweek met boekenmarkt
Onthulling kunstwerken op het plein
Herfstvakantie
Weer naar school, Poetsbus op school.

November 2018
07-11
17:30-18:15 uur
22-11
Hele dag
23-11
Hele dag
26 t/m 30 november

Lichtjesavond op school.
Studiedag, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen vrij
Rapportgesprekken.

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.

Kinderboekenweek 2018: Vriendschap, kom erbij!
Woensdag 3 oktober gaat de Kinderboekenweek van start; bij ons op school
met een schrijversbezoek van Frank Vester in de groepen 3 t/m 8.
Gedurende twee weken zal er in alle klassen extra aandacht besteed
worden aan het thema Vriendschap en natuurlijk aan (voor)lezen in het
algemeen. Leest u thuis ook lekker voor?

17 Oktober zullen we de Kinderboekenweek afsluiten
met een kinderboekenmarkt. Heeft u thuis nog
boeken die niet meer gelezen worden, maar nog wel
in goede staat zijn? Geeft u deze alstublieft aan uw
kind mee vóór 11 oktober. Daarmee richten wij leuke
boekenkraampjes in, waar alle kinderen tijdens
schooltijd zelf een ander boek uit kunnen zoeken met
hun medeleerlingen.

Alkmaars Ontzet.
Op vrijdag 5 oktober lopen de groepen 3 en 4 van onze
school mee met de lampionnenoptocht; 19.15-20.30 uur
Let op: ander startpunt! Lampionoptocht
Van 19.15 tot 20.30 uur is de lampionoptocht door de
binnenstad waar naar verwachting ca. 2.000 kinderen uit
Alkmaar en ca. 12 muziekkorpsen aan zullen deelnemen.
Vanaf 18.15 uur is er een optreden door een bekende
Alkmaarse artiest. Rond 19.15 uur spreekt de
burgemeester en geven we samen het startsein om te kunnen gaan lopen!
Route:
Start Kerkplein/Canadaplein- Door de Grote Kerk naar de Koorstraat – Oudegracht (direct links) –
Hofstraatbrug rechts over – Oudegracht (linksaf zuidzijde) – links over de Nieuwlandbrug – Groot
Nieuwland – Laat oversteken – Kapelsteeg – Verdronkenoord (rechtsaf) – linksaf over de
Eenhoornbrug – linksaf Verdronkenoord – rechtsaf Hekelstraat in – links naar het Fnidsen – over de
brug links naar de Mient – rechtsaf de Langestraat in – ontbinding op het Kerkplein/Canadaplein.
(Bij slecht weer gaan we direct de Hofstraat in, stukje Laat en dan de Kapelsteeg in.)
U komt toch ook kijken!

Activiteiten Ouderkamer

De ouderkamer is elke donderdagochtend
(Inloop vanaf 8:30) start 8:50 U bent ook welkom om
even alleen even koffie/thee te drinken.

Donderdag 4 oktober
Isla Espiral, Saks
Onderwijs is een ontdekkingstocht. Op Isla Espiral gaan leerlingen aan de slag
met opdrachten die te maken hebben met de strategische richtsnoeren van
SaKS. Zo maken zij samen met ons de Beweging naar de toekomst.

De SaKS-richtsnoeren
De laatste jaren is er een hoop veranderd bij SaKS. We denken continu na over
hoe het onderwijs eruit zou moeten zien. Samen met directeuren, leerkrachten, onderwijspartners, ouders
en leerlingen hebben we de Beweging naar de toekomst ingezet. We bewegen weg van een
onderwijssysteem waarin alle kinderen langs dezelfde meetlat worden gelegd. In plaats daarvan willen we
onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op wat komen gaat. Niemand weet precies hoe de toekomst
eruit zal zien. Juist daarom is het zo belangrijk om terug te gaan naar de essentie van het onderwijs:
worden wie je bent. En daar ongelofelijk trots op zijn. Meer weten over deze manier van werken? Kom dan
naar de ouderkamer

De informatie wordt gegeven door onze directeur Lex.

Donderdag 11 oktober
Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren
terecht kunnen voor advies of ondersteuning bij vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Deze
ochtend zal Turkan (opvoedadviseur) het hebben over opvoeden en opgroeien. Hier kunt u, ervaringen
delen, maar ook gewoon antwoord krijgen op vragen die u hebt. Of samen met het CJG zoeken naar de
ondersteuning die nodig is bij de oplossing van een lastige opgroei- of opvoedsituatie.

Donderdag 18 oktober
Workshop:” Groeten uit Alkmaar”
In samenwerking met de bibliotheek Alkmaar gaan we 3
donderdagen aan de slag met het project “Groeten uit Alkmaar” wij
gaan opzoek naar de leukste plekken van Alkmaar. Onder leiding van
kunstenaars Ines maken wij een groot schilderij. Komt u ook uw
kunsten laten zien?

Donderdag 25 oktober
Herfstvakantie, géén ouderkamer
Voor meer informatie: Zahra Taghlaoui
Begeleidster Ouderkamer Telefoon: 06-24368159 Email: z.taghlaoui@meewering.nl

Aanbod naschoolse activiteiten:
Er is nog plaats bij de volgende activiteiten. Twijfelt u of het iets is voor uw kind, de eerste les mag uw kind
altijd vrijblijvend meedoen.
THEATERDANS
Aanmelden via: www.stadskidsalkmaar.nl
Theaterdans is een vrolijke dansles vol fantasie. De fantasie en
dansbeleving van de leerlingen staat hierbij voorop. Springen,
vliegen, zwieren en zwaaien als Superman of als een prinses.
In deze lessen ontwikkelen kinderen hun expressie op het
gebied van dans.
• Locatie: Matthiasschool - Spieghelplein 45
• Voor: alle kinderen uit de wijk groep 1, 2, 3 en 4
• Dag en tijd: donderdag van 14.15-15.15 uur
• Start: 11 oktober
• Duur: 8 lessen (kijk voor overige data op de site)
• Docent: Carlijn Visser
• Kosten: € 16,Aanmelden via: www.stadskidsalkmaar.nl
FLITSENDE SIERADEN
Aanmelden via: www.stadskidsalkmaar.nl
Deze sieraden worden ook wel wearables genoemd.
Er wordt gesoldeerd aan lampjes en draadjes. Maak
een lichtgevende armband of riem. Alles naar eigen
ontwerp.
• Locatie: Matthiasschool - Spieghelplein 45
• Voor: alle kinderen uit de wijk groep 5, 6, 7 en 8
• Dag en tijd: donderdag van 14.15-15.15 uur
• Start: 11 oktober
• Duur: 8 lessen (kijk voor overige data op de site)
• Docent: Kaasfabriek
• Kosten: € 16,Aanmelden via: www.stadskidsalkmaar.nl

