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

Belangrijke data
Juni 2018
04-06
05-06
06-06
06-06
11-06

08:45- 10:30 uur Ouderkamer
Hele dag
Schoolfotograaf.
08:35 uur
Onthulling opbrengst Fancy-fair.
Hele dag
Techniekdag voor alle groepen.
08:45- 10:30 uur Ouderkamer
11 en 12 juni
Tweedaagse groep 8
14-06
11:00-12:00 uur Opening Kinderzwerfboek-station
16-06 Juni vakantie. Zaterdag 16 juni t/m zondag 24 juni
25-06
09:00-10:30 uur Uitleg over de gemaakte bronzen handen en bekijken
25-06
08:45- 10:30 uur Ouderkamer
26-06
13:15 uur
Suikerfeest kleuters en peuters.
29-06
Ochtend
Sportdag bij de Alkmaarse Boys

Juli 2018
02-07
06-07
06-07
09-07
13-07
16-07
16-07
17-07
18-07
20-07

08:45- 10:30 uur
Hele dag
Hele dag
08:45- 10:30 uur
Avond 19:30 uur
Hele dag
08:45- 10:30 uur
Hele dag
Ochtend
15:15 uur

Ouderkamer
Schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7
Groep 8 uitje van de Rotary
Ouderkamer
Musical voor ouders en genodigden van groep 8
Juffendag groep 3 t/m 8
Ouderkamer
StreetWise: verkeersdag voor alle groepen
Kennismaken in de groep van volgend schooljaar.
Start zomervakantie t/m zondag 2 september 2018.

September 2018
03-09

08:30 uur

Start nieuwe schooljaar

Digitaal mededelingenbord
Alle belangrijke mededelingen/ activiteiten ziet u terug op het digitale mededelingen bord 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.

Schoolfotograaf.
Dinsdag 5 juni komt de schoolfotograaf.
Alle leerlingen van de school gaan onder schooltijd op de foto.
Voor broertjes en zusjes die op school zitten worden de foto’s
begin van de middag gemaakt.
Er is ook gelegenheid om met broertjes/ zusjes op de foto te gaan die
niet op school zitten. Deze foto’s worden tussen 12:15-13:15 uur
gemaakt. Volgt u daarbij de aanwijzingen van de fotograaf op, dan komt
iedereen aan de beurt.

Wist u dat…..
•
•
•
•

Groep 4/5 meedoet aan het project Scoor een boek
Dit een sportief leesproject van AZ en de bibliotheek
Kennemerwaard is
Het project lezen met voetbal combineert
De kinderen er heel veel plezier aan beleven!

Kinderzwerfboek-station bij de Matthias.
Vanaf 14 juni staat bij de Matthiasschool een Kinderzwerfboek-station, een
kast vol met kinderzwerfboeken. Je kunt hier een boek uitzoeken om thuis te
lezen en daarna weer uit zwerven te sturen. Of je kan een eigen boek
brengen dat een ander kind mag lezen. Er zijn ook zwerfstickers te vinden.
Donderdag 14 juni zal het kinderzwerfboeken-station worden geopend door Igor Krulsnor!
Igor is de bekendste goochelaar van Verweggistan, hij zal een onvergetelijke voorstelling geven aan
de kinderen van de Matthiasschool.
De boeken zullen in het halletje bij de voordeur komen te staan. Twee meisje uit groep 6 zullen de
‘boekenbazen’ van de zwerfboeken worden, zij houden de kast netjes en zullen nieuwe boeken
voorzien van stickers. Super meiden!
Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinderzwerfboek wil alle
kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. Het idee van Kinderzwerfboek is simpel:
kinderboeken met een zwerfsticker worden overal achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis
meenemen om te lezen. Daarna laten ze het boek weer zwerven. Bijvoorbeeld op de kinderboerderij,
in Kinderzwerfboek-stations, wachtruimtes, buurthuizen, etc. Voor meer informatie en het bestellen
van zwerfstickers: www.kinderzwerfboek.nl.

Leesluikjes: schrijf je vast in!
Kijk jij al uit naar de zomervakantie? Tijdens de vakantie kunnen kinderen op zwijsen.nl iedere dag
een luikje openen met daarin een leuke, verrassende activiteit die te maken heeft met lezen: een
spelletje, een lees-, of een luisterfragment bijvoorbeeld. Zo blijft je kind ook tijdens de vakantie op
een speelse manier bezig met lezen. Vergelijk het met een zomerse adventskalender!

https://www.zwijsen.nl/leesluikjes-schrijf-je-vast-in
Wil je jouw kind straks geen enkel Leesluikje laten missen? Schrijf je nu vast in, dan geven we je een
seintje wanneer het eerste Luikje opengaat! Bovendien maken alle inschrijvers kans op bovenstaand
boekenpakket ter waarde van € 64,-! De winnaar wordt getrokken in september en ontvangt
persoonlijk bericht.

Bronzen handjes
Beste ouders,
Bij deze willen wij u uitnodigen om op 25 juni alvast de bronzen handjes te komen bekijken voordat
deze in het kunstwerk worden gemonteerd.
Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het kunstwerk voor het Spieghelplein.
De kinderen hebben het oeroude gebaar voor kijken met hun handen uitgebeeld. Van hun handen
zijn vervolgens levensechte afgietsels gemaakt. En op dit moment worden die in brons gegoten. Op
25 juni laten wij de bronzen handen aan de kinderen zien, maar mocht u als ouder ook graag de
handen willen komen bekijken dan bent u ook van harte welkom. Tussen 09:00 en 11:30 is de
ouderkamer geopend en kunt u de school bezoeken om naar de handen te komen kijken.

Hartelijke groet,
Anno Dijkstra

Activiteiten Ouderkamer juni 2018
De Ouderkamer is elke maandagochtend toegangkelijk voor
ouders en verzorgers vanaf 8:30 – 10.15 uur
De Ouderkamer is te vinden in de docentenkamer.
Maandag 4 juni
Taal voor thuis
Taal voor Thuis is een cursus voor ouders en verzorgers van peuters, kleuters en kinderen op de basisschool
en bestaat uit een aantal bijeenkomsten op: 14 mei, 4 juni, 25 juni. De cursus Taal voor Thuis helpt de
betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te vergroten. U leert over de (taal)ontwikkeling
van uw kind, over activiteiten op school en hoe u hieraan kunt bijdragen.
Maandag 11 juni
Centrum voor Jeugd en Gezin
Boodschapen doen met kinderen "Ik wil een snoepje!!! Ik wil koekjes mama/papa! Mogen wij ijsjes
kopen?"
Eén van de moeilijkste dingen voor ouders/opvoeders is als kinderen zich in het openbaar niet gedragen
zoals zij dat willen. Bijvoorbeeld wanneer kinderen niet doen wat zij zeggen, een driftbui krijgen of zich op
de grond laten vallen. Ouders/opvoeders hebben vaak met dit soort situaties te maken als zij
boodschappen doen. Gelukkig is het mogelijk om hier een leuke activiteit van te maken en het kind te leren
om zich goed te gedragen tijdens het winkelen. Meer weten kom dan naar de ouderkamer.
Maandag 18 juni
Wegens de vakantie is er geen ouderkamer.
Maandag 25 juni
Taal voor thuis
Taal voor Thuis is een cursus voor ouders en verzorgers van peuters, kleuters en kinderen op de basisschool
en bestaat uit een aantal bijeenkomsten op: 14 mei, 4 juni, 25 juni. De cursus Taal voor Thuis helpt de
betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te vergroten. U leert over de (taal)ontwikkeling
van uw kind, over activiteiten op school en hoe u hieraan kunt bijdragen.
Kunstwerk op het plein.
Kunstenaar Anno komt uitleg geven over de gegoten handen voor het kunstwerk op het plein.
Oproep: Maandag 7 juli staat er een beauty-ochtend op de agenda. Wij zijn nog opzoek naar
ouders/verzorgers die hierin iets kunnen betekenen. Heeft u ervaring op dit gebied en wilt u uw
talenten laten zien laat het ons dan even weten.
Voor vragen en informatie kunt u bellen met Zahra,
begeleidster Ouderkamer, telefoon: 06-24368159 z.taghlaoui@meewering.nl

Opvoedspreekuur op Matthiasschool
Maandag
10:30 uur - 11:30
uur:
ma 11 juni 2018

Türkan Alagöz
talagoz@ggdhn.nl
0880125289

Voor een afspraak is
Peter te bereiken op
het onderstaande
telefoonnummer.

Peter Janssen
pjanssen@ggdhn.nl
0880125057

