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Kerstvakantie
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bijlage

Nieuws van de locaties

Op vrijdag 4 december komt Sinterklaas een
bezoek brengen aan onze school. Natuurlijk is
hij weer vergezeld van zijn Pieten, maar of het
paard meekomt, is nog maar de vraag.
De spanning is te snijden, want is er ook dit
jaar weer een kadootje?
We zijn benieuwd.
Hoe de diverse afdelingen dit feest gaan vieren, ziet u bij “Nieuws van de
locaties” maar natuurlijk krijgt u ook bericht van de werkgroep.

- Sint– en kerstvieringen

Kerstviering
Op donderdag 17 december vieren we met elkaar het Kerstfeest.
De organisatie is dit jaar in handen van het Rotterdamcollege.
Wij hopen er weer een sfeervol feest van te kunnen maken en
daarbij bent u natuurlijk ook van harte welkom.
Hoe de viering er dit jaar uit gaat zien, hoort u nog van de werkgroep.

Kerstvakantie
De kerstvakantie begint op vrijdag 18 december. Op die dag
zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij. De vakantie duurt tot 3
januari. Op maandag 4 januari gaan we weer naar school.

Directie en team van de Mattheusschool en
Rotterdamcollege wensen u
Fijne kerstdagen en een gelukkig 2016

Nieuws van het SO
Vrijdag 4 december
Ook dit jaar heeft de Sint
Nederland weer in goede
gezondheid bereikt. We
hebben de liedjes inmiddels
goed geoefend, we kunnen
Sinterklaas en zijn Pieten
dus op gepaste wijze verwelkomen.
En wat leuk om de Sint in onze nieuwe mooie school te
ontvangen. Op de film hebben we al gezien dat 2 Pieten
op ontdekkingstocht door de school hebben gedwaald.
We hopen dat ze daardoor de Sint de juiste weg kunnen
wijzen en hij op tijd op de Mattheusschool aankomt.
Wilt u deze feestelijke dag meebeleven? Dat kan, u
krijgt hier nog bericht over van de werkgroep.

Kerstvieringen
Op de auti-afdeling is het op dinsdagmiddag 15
december feest. Dan wordt op die afdeling het
kerstfeest gevierd met een leuk
spelletjescircuit en een heerlijke
lunch met elkaar.
Op de so-afdeling viert men dit
feest op donderdag 17 december. Er is een gezamenlijk ontbijt en in de aula wordt het kerstverhaal verteld door Maria en Jozef.
Aansluitend is de viering met de hele school en het
Rotterdamcollege. U bent welkom bij de viering,
informatie over de locatie krijgt u tzt van de
werkgroep.

Judo

Groep Ernie
In deze donkere maanden besteedt de groep Ernie aandacht aan “Zichtbaarheid”. Het is van belang dat de
kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer. Goed zien
en gezien worden verhoogt de veiligheid.

Nieuws van het Rotterdamcollege
Vrijdag 4 december.
Sinterklaas. De invulling van dit feest hoort
u van de werkgroep.
Woensdag 9 december
Middengroep D gaat op woensdag 9 december op
stap. Zij gaan naar de kinderboerderij voor een les
“Van boer tot bakker”.
Op deze dag gaat Middengroep A ook naar de kinderboerderij voor een les over CO2.

Helaas heeft Peter vd Sluijs besloten om vanaf 1
januari 2016 te stoppen met de judolessen op de
Mattheusschool en het Rotterdamcollege.

Nieuws van de Brasserie……
De brasserie verlegt de grenzen en opent beperkt voor publiek.
Op woensdag van 10-12 uur kunt u er terecht
voor een heerlijk kopje koffie/thee met gebak. Voor slechts € 1,50
Op vrijdag kunt u vanaf 11.45 een lunch gebruiken. U kunt daarbij kiezen voor royaal belegde broodjes, soep en tosti’s. En dat alles
voor een aantrekkelijke prijs. De brasserie
sluit die dag om 13.15 uur.

Kerstfeest
Op donderdag 17 december een gezellige kerstviering
op de afdeling. De leerlingen ontbijten met elkaar en
schuiven daarna aan voor een bijeenkomst die in het
teken zal staan van warmte en saamhorigheid. Na de
bijeenkomst kunnen de leerlingen een leuke activiteit
kiezen. Aansluitend is de viering met de so-auti– en
vso-afdeling.

Voor beide dagen is reserveren noodzakelijk.
U kunt daarvoor mailen naar:

brasserie@rotterdamcollege.nl
Let op: op vrijdag 4 dec. is de brasserie
gesloten vanwege het Sinterklaasfeest.

