MATTHIAS NIEUWS
12-9-2018

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

Belangrijke data
September 2018
20-09
27-09

19:00-19:45 uur
20:00-20:45 uur
Hele dag

Informatieavond, groepen 5 t/m 8
Informatieavond, groepen 1 t/m 4
Poetsbus groepslessen

Oktober 2018
03-10
05-10
08-10
Hele dag
10-10
Hele dag
17-10
19-10
14:00 uur
22 t/m 26 oktober
29-10 08:30 uur

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

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

Aanwezigheid directie
De directeur Dhr. Lex Heijke: maandagmiddag, woensdagochtend en donderdagochtend.
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.

Start schooljaar.
De eerste week van het nieuwe schooljaar is alweer voorbij. Voor uw kind een nieuwe groep, een
nieuwe start. Voor de leerkracht ook een nieuwe groep en start.
De eerste week met het nieuwe continurooster. Onze ervaringen zijn tot nu toe erg positief.
Wij hopen dat we weer met elkaar een mooi schooljaar mogen beleven, dat de leerlingen met veel
plezier naar school komen en dat ze veel mogen leren en ontdekken.

Kalender schooljaar 2018-2019.
In Digiduif staat de kalender met alle vrije dagen/ vakanties en bijzonderheden.

Ouderinformatieavond:
Donderdagavond 20 september is er voor alle ouders op school een informatieavond in de groep van
uw kinderen.
De avond is in twee delen,
19:00-19:45 uur: informatie in de groepen 4 t/m 8
19:45-20:00 uur: pauze met koffie
20:00-20:45 uur: informatie in de groepen 1 t/m 4
Wij hopen u allen te ontmoeten op deze avond.

Isla Espiral
Wellicht heeft u in de hal van de school een mooie toegangspoort
gezien met een aantal (kartonnen) kinderen ernaast. Deze
toegangspoort heeft te maken met de strategische richtsnoeren
van SaKS, het bestuur waar onze school onderdeel van is. Alle
scholen van SaKS richten hun onderwijs met behulp van deze
richtsnoeren op geheel eigen wijze in.
De richtsnoeren zijn:
- Bewegen naar eigenaarschap;
- Ontdekken en ontwikkelen van talenten;
- Samenwerken en verbinden.
De toegangspoort op onze school is de poort tot het eiland Isla Espiral.
Isla Espiral is een tropisch eind, op dit eiland gaan leerlingen aan de slag met opdrachten die te
maken hebben met de strategische richtsnoeren van SaKS. Hiermee maken de leerlingen samen met
de leerkrachten de beweging naar de toekomst. Niemand weet precies hoe die toekomst eruit zal
zien.

Komende week krijgt uw kind 2 formulieren mee naar huis om in te
vullen: Graag inleveren bij de leerkrachten of directie.
• Wet op de Privacy
Met ingang van dit schooljaar zullen we u ieder schooljaar om toestemming vragen voor het gebruik
van beeldmateriaal waarop mogelijk uw zoon of dochter te zien is. In de extra bijlage vindt u de brief
zoals die vandaag met alle leerlingen mee naar huis wordt gegeven. We verzoeken u om per kind uw
voorkeuren aan te geven en ondertekend mee terug naar school te geven. Mocht u hierover vragen
hebben, dan kunt u altijd bij juf Conny of meester Lex binnenlopen.

• Telefoon gegevens:
Wij gaan de telefoon en email gegevens controleren in onze bestanden, u ontvangt daarvoor een
formulier.

Ouderbijdrage:
In de bijlage de brief over de ouderbijdrage.
Bij vragen kunt u altijd terecht bij juf Conny, ook voor het betalen met de Alkmaar Pas.

Oproep Ouderraad.
De OR is op zoek naar enthousiaste ouders die zich willen inzetten voor de school.
Wie heeft er talent voor het organiseren van activiteiten?
Wie wil meedenken over de activiteiten?
Spreekt u dit aan of heeft u nog vragen, meldt u zich dan bij de voorzitter van de OR Michel Schuit of
bij juf Conny.

Vakanties en vrijedagen 2018-2019.
Alkmaars Ontzet
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedagen
Kerstvakantie
Studiedagen
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Goede Vrijdag en Meivakantie
Hemelvaart en vrijdag
Tweede Pinksterdag
Studiedagen
Zomervakantie

van
08-10
10-10
22-10
22-11
24-12
14-02
18-02
03-04
19-04
30-05
10-06
11-06
15-07

t/m
08-10
10-10
26-10
23-11
04-01
15-02
22-02
03-04
03-05
31-05
10-06
12-06
23-08

Gymrooster 2018-2019
Dinsdag:
Juf Anouk
Tijden
08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:00
12:00-12:45
12:45-13:30

Groep
8
5
4
6
Pauze
3
7

Juf Mandy
08:30-09-15
09:15-10:30

1/2
1/2

Vrijdag:
Juf Mandy
Tijden
08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:00
12:00-12:45
12:45-13:30

Groep
8
6
4
5
Pauze
3
7

De Poetsbus is onderweg naar de Matthiasschool!
De Poetsbus parkeerde in januari 2014 voor het eerst haar omgebouwde Amerikaanse schoolbus
voor de deuren van de Matthiasschool. 56% van de deelgenomen leerlingen had gaatjes en 59% kon
onze zorg extra gebruiken, denk hierbij aan kinderen met ontstoken tandvlees, gaatjes en beugels.
Tijdens ons laatste recall bezoek in november 2016 is gebleken dat het project een positief effect
heeft gehad; 70% van de kinderen poetste beter ten opzichte van ons eerste bezoek.
Op maandag 29 oktober is het tijd voor ons volgend bezoek. Hierbij nodigen we alle kinderen uit die
zich tijdens eerdere bezoeken hebben opgegeven en nog staan ingeschreven. Indien u uw kind wilt
afmelden voor dit project kunt u een e-mail sturen naar: afmelden@poetsbus.nl of het formulier
retourneren dat uw kind meekrijgt naar huis.
Ook nieuwe kinderen krijgen de mogelijkheid om zich op te geven. Op donderdag 27 september
organiseert de Poetsbus klassikale poetslessen, nieuwe leerlingen ontvangen dan een
introductiebrief plus aanmeldingsformulier.
Jeugdtandverzorging Poetsbus richt zich op het voorkomen van gaatjes onder de Noord-Hollandse
jeugd. Dit is hard nodig, want meer dan de helft van het kindergebit heeft gaatjes!
De Poetsbus is geen vervanging voor de tandarts maar een toevoeging aan preventie. In de Poetsbus
leren de kinderen hoe ze hun tanden beter kunnen poetsen. De voorlichting is individueel afgestemd
op de aandachtsgebieden, uw kind wordt persoonlijk begeleid.
Een bezoek aan de Poetsbus, evenals de halfjaarlijkse controles bij de tandarts, worden beiden 100%
vergoed vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie en een introductiefilm van ons project en
werkwijze zie: www.poetsbus.nl
Tot 27 september en 29 oktober!
Met vriendelijke groet,
Het Poetsbus team

Activiteiten Ouderkamer september 2018
De ouderkamer is elke donderdagochtend ( inloop vanaf 8:30)
start 8:50 tot 10:15 uu
U bent ook welkom om even alleen even koffie/thee te drinken.

Donderdag 13 september
School informatie
U krijgt vandaag informatie over de schoolzaken die mometeel gaande zijn, denk hierbij aan: het
continurooster (Hoe verloopt dit? Zijn er nog opmerkingen of tips?), hoe verliep de eerste startweek en nog
heel veel meer. De informatie wordt gegeven door juf Conny. Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te
stellen. Wij hopen u vandaag in grote getale te zien.

Donderdag 20 september
Voorlichting: Dementie Geriant-kliniek
De Ouderkamer staat op 20 september in het teken van dementie. Er zal een
voorlichting gegeven worden over dementie en wat het voor leerlingen
betekent als bijvoorbeeld hun opa of oma dementie heeft. Hoe kun je hier als
ouders goed mee omgaan? En hoe kun je de eerste symptomen van
dementie herkennen? De informatie wordt gegeven door Geriant-kliniek in
samenwerking met MEE&dewering.

Donderdag 27 september
Centrum voor Jeugd en Gezin
Vandaag zal Turkan informatie geven over opvoeden en opgroeien.

Voor meer informatie:
Zahra Taghlaoui
Begeleidster Ouderkamer
Telefoon: 06-24368159
z.taghlaoui@meewering.nl

