Mattheusnieuws
anuari
St. Mattheusschool
Rotterdamcollege
Directie en team wensen u veel geluk en voorspoed
in het nieuwe jaar.

Interessante informatie:
* mmmmmm, bonbons!
* Schoolfotograaf

Boven: Het hoogste punt is bereikt! Daar
moet op gedronken worden…..
Nieuws van de locaties

Links: vrolijke kleuren voor de buitenwanden.

Ouderbijdrage
Heeft u de ouderbijdrage al betaald? Zo niet, dan
verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk te doen.
Zoals u weet worden uit de ouderbijdrage allerlei
feesten en activiteiten bekostigd. Zonder ouderbijdrage zijn deze niet mogelijk.
Wilt u toch in termijnen betalen of gebruik maken van automatische incasso, neemt u dan contact op met de school: 0104223517.

Schouwburg Rotterdam
Familievoorstelling

`De Zere Neus van Bergerac`.
Deze voorstelling is te zien vanaf 17 december 2014 tot 19 april 2015.
Een vrolijk sprookje met echte degengevechten en haastige verkleedpartijen.
Kaarten vanaf € 13,50
Info: www.rotterdamseschouwburg.nl
Telefoon: 010-4118110

Nieuws van de Larikslaan
Project: “Prentenboeken”
Meteen een goed begin van het nieuwe
jaar. We gaan werken aan het thema
“Prentenboeken”. Zie ook: prentenboek van 2014

26 januri
Vanaf die dag starten we met een thema waar
een luchtje aan zit: “Afval”.
Het is echter niet de bedoeling dat de leerlingen afval meebrengen naar school!

Dinsdag 27 januari
De schoolfotograaf komt op school. Ook dit keer worden
het bijzondere foto’s. U krijgt nog bericht over bestellen
en betalen.
Vrijdag 30 januari
Die dag zwaaien we januari al weer uit. En met wie kun je
dat beter doen dan met de Elmo’s? Zij maken er weer een
feestje van.

Nieuws van de Assendelftstraat
Voor bruggroep A begint januari goed: het project
“chocolaterie” gaat van start. Er is al druk geoefend om
de heerlijkste bonbons te maken en deze zoete traktatie
is binnenkort voor iedereen te bestellen. Wacht u even
de berichten uit de groep af en dan wordt het smullen!

Judolessen
Alle groepen krijgen vanaf 5 januari judoclinics
van Peter van der Sluis. De clinic omvat 6
lessen en zijn op de maandag.
Donderdag 29 januari
De schoolfotograaf komt op de Assendelftstraat. Zit je dasje goed, zit je jasje goed? Je
gaat op de foto!

Nieuws van de Asserweg
Woensdag 28 januari
Op deze dag is de Asserweg aan de beurt om op de foto
te gaan. U krijgt hier nog bericht over.

Pippi Langkous
Prentenboek van 2014:
Krrrr…..okodol!
Krokodil wil graag spelen en vindt niets leuker om
de dieren die bij het water leven te laten
schrikken. Maar of die dieren dat nou zo leuk vinden?
Het verhaal neemt een andere wending als zich
een tweede plaaggeest aandient.

In deze daverende familiemusical zet het
beroemde meisje met de oranje vlechten de
boel flink op z’n kop. Samen met haar
buurkinderen Tommie en Annika, haar aapje
Meneer Nilsson en haar paard Witje beleeft
ze een reeks wervelende
avonturen.
9 en 10 januari in het Oude Luxor.

