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St. Mattheusschool

ante -informatie:

l april
Het is weer grapjesdag. Leuke clag
om je ouders voor de gek te hou-

•/dodenherdenking

den.
.. .
Maar let op: misschien wordt j.J wel
voor de gek gehouden!

bevrijdingsdag
meer weten over
, kijk dan op
ag naar "13 in de

Koningsdag 30 april 2013
^/uitzendingen zijn van
?P steeds rond 18.00
-. De oorlog gezien
3obr de ogen van kin'f&ren.

Op deze dag wordt Willem-Alexander Claus George Ferdinand Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van
Amsberg gekroond tot koning. De eerste koning sinds 1890.

(7

T

Op de tv zijn de hele dag alle plechtigheden te volgen. Maar je
kunt natuurlijk ook op straat je eigen feestje gaan vieren, want
heel Rotterdam is in feeststemming.

4 en 5 mei

Maak er maar een leuke dag van!
In dit nummer:

* Nieuws van de locaties

VSO-reis naar Oostenrijk
De voorbereidingen voor de grote reis naar Oostenrijk zijn in
volle gang.
Dat levert al heel veel voorpret op.
Maar kost ook heel veel geld. Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald, doe dit dan zo
spoedig mogelijk.

Vrije dag en Mei vakantie
* Maandag l april is het tweede Paasdag. Alle leerlingen zijn die dag
vrij.
* Op maandag 29 april begint de meivakantie.
Deze duurt tot vrijdag 10 mei. Eerste schooldag: 13 mei 2013.

Vrijdag 26 april

i Nieuws van de Larikslaan
Thema's in april:
In week 14 (2 t/m. 5 april) besteden we aandacht aan de
lente en aan lentedieren.
In de periode 8 t/m. 26 april komt het thema
"Koningshuis" aan de orde. We gaan ons verdiepen in het
leven van koningen en koninginnen in het algemeen en in dat
van ons eigen koningshuis in het bijzonder.

Vrijdag 12 april
De Schakelgroep gaat naar de kinderboerderij voor de les
"Melk".

Maandag 15 april
De Sonzo's gaan ook naar de kinderboerderij voor dezelfde les.

Zoals veel scholen in Nederland organiseren wij Koningsspelen op onze school.
Wel met een eigen bijzonder tintje:
onze juf Judith gaat dé Alpe d'Huez
bedwingen voor het KWF kankerfonds. Het is bij deze
sportactiviteit de bedoeling dat de Alpe d'Huez maar
liefst 6 keer op de fiets wordt beklommen, een
prestatie van wereldklasse. Daarbij verdient zij
natuurlijk al onze steun.
Wij willen dit daarom niet zomaar voorbij laten gaan
en grijpen deze gelegenheid aan om ons steentje bij te
dragen. Onze Koningsspelen krijgen dus een eigen
karakter en wel in de vorm van een sponsorloop onder
het motto "Opgeven is geen optie". En daarbij zullen
wij ook een beroep op uw portemonnee doen.
U krijgt nog informatie over deze dag.

Theaterhoekje

j Nieuws van de Assendelftstraat

j

Nieuwe collega
Sinds een paar weken hebben wij een nieuwe collega:
Kees Weerdmeester. Samen met Paul en Mariëtte verzorgt hij de stages voor onze leerlingen.
Vertrokken leerlingen
We hebben onlangs afscheid genomen van:
- Souf iane Bennouch: hij gaat aan de slag als assistent
conciërge op de Fatimaschool
- 6ino Mortis werkt bij Art en Craft en bij DVO de Buut
- Jesse van Delft gaat werken bij Orion (leerwerktraject) en in de Natuurwinkel.
Wij wensen ze voor de toekomst heel veel succes.

l Nieuws van de Asserweg
Kampweek
Van 2 t/m. 5 april gaan de Oscars en
Tommies op schoolkamp. We gaan ook
dit jaar naar Bergeyk, naar kampeerboerderij "De Willyhoeve". Het thema
is "Heksen en Magie". Dat wordt een betoverend
weekje
Bert en Pino gaan niet mee op kamp. Maar ze maken
er natuurlijk wet een heel gezellige week van. Op
dinsdag gaan ze naar de speeltuin. Lekker dicht bij
de school en meester Carl is ook van de partij. Na
een feestelijke lunch op woensdag, rijdt op donderdag de snoezelbus voor. Heerlijk relaxen met lichtjes
en geluidjes.
Vrijdag lekker zwemmen en dan hebben we het hele
zwembad voor onszelf]

Rotterdamse Schouwburg
4+ zo 14-04: Poppentheater "Zwart op wit: Unieke zaken". Entree € 8,7+ zo 21 -04: theatervoorstelling "Nu even niet". Entree
€8,Aanvang beide voorstellingen-' 15.00 uur. Voor meer leuke voorstellingen: kijk op www.vitamineT.nl
Schouwburgplein ma 29 april t/m. zo 5 mei: Circusstad
Festival. Een gratis festival waarbij je kunt genieten van
acrobaten, jongleurs en andere spectaculaire acts.

Ook op het Rotterdam College wordt aandacht besteed aan Koningsdag op vrijdag 26 april. Het

programma volgt nog.

l
Dinsdag 16 april
De groep Bert gaat naar de kinderboerderij voor een
lesje over "Melk".
26 april: Koningsspelen
Natuurlijk doen wij ook mee. Een feestelijk ontbijt laten
we niet aan onze neus voorbijgaan. U krijgt hier nog bericht over.
De Torteltuin
We zijn blij met ons abonnement op deze leuke speeltuin. Hij ligt op loopafstand en we zullen daar natuurlijk
vaak gebruik van maken.
De gymbus heeft nu een uitgebreide crew.
Rob, Margot en Mary: heel hartelijk dank!
Personeel
In april komt juf Saskia weer terug. Vanaf april is juf
Kirsten afwezig vanwege een operatie. Voor vervanging
wordt gezorgd.

