
 

 

 

Thema-avond dinsdag 11 november. 

 

Het thema van deze avond is  

 

”Puberteit en de jaren daarvoor” 

 

U heeft onlangs een uitnodiging voor deze avond ontvangen. 

Vergeet u niet het strookje in te leveren.  

De puberteit betekent niet alleen lichamelijke veranderin-

gen maar je kunt er ook behoorlijk van in de war raken. 

Op deze avond krijgt u informatie maar er is ook veel ruim-

te om met elkaar in gesprek te gaan. Met 

nadruk nodigen wij ook de ouders van onze 

so-leerlingen uit. Zeker voor kinderen met 

een verstandelijke beperking is het van 

groot belang dat de jaren voorafgaand aan 

de puberteit goed begeleid worden.  

De  avond is op locatie Assendelftstraat, inloop vanaf 19.15 

uur, aanvang 19.30 uur. Deze avond is dus be-

doeld voor alle ouders die belangstelling hebben 

voor deze belangrijke levensfase van het op-

groeiende kind.  

****************************************** 
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November 2008 

Interessante in-

formatie: 

- Thema-avond OR 

- Pietenpret in 

de Castagnet 

 

Pietenpret in Castaget??? 

 

Wij horen u denken: wat is dat nu weer?  

Zoals u weet gaan we al jaren naar het Witte Bedjes feest. In het verle-

den een spetterend feest in de Doelen. Het bezoek aan de Doelen was al 

een belevenis op zich, maar er waren ook altijd leuke en soms bekende 

artiesten te bewonderen.  Helaas…….. 

 

Lees verder op blz. 2 

Attentie:  

Denkt u aan de school-

bijdrage?  

 



Dat betekent niet dat we 

zo lui zijn als Garfield op 

het plaatje hiernaast.  

We werken en spelen en 

leren dat het een lust 

heeft. En natuurlijk komen 

alle leerlingen naar het 

feest “Pietenpret in de 

Castagnet”.  

Een rustig maandje op de School-

straat. Er staan voor deze maand 

geen activiteiten gepland.  

 

 

 

Pietenpret in de Castagnet (vervolg) 

 

De verhuizing van het feest naar de 

Topsporthal heeft er geen goed aan 

gedaan. De omgeving was erg chaotisch 

en het gebodene op het podium sloot in 

de verste verte niet aan bij de belang-

stelling en belevingswereld van onze 

leerlingen.  

 

Toen dachten wij: DAT KUNNEN WE 

ZELF BETER!!! 

 

En dat gaan we nu bewijzen op vrijdag 

28 november. De locaties Larikslaan, 

Schoolstraat en Assendelftstraat ko-

men bijeen in wijkcentrum de Castag-

net voor een Pietenfeest dat zijn 

weerga niet kent.  

Zo hebben wij een goochelaar en een 

jongleur. De band, bestaande uit di-

verse collega’s en onder leiding van 

onze weergaloze Hans, zullen de ster-

ren van de hemel spelen en natuurlijk 

het volledige Sinterklaasrepertoire 

voorbij laten komen.  

Sinterklaas kan helaas niet komen; hij 

heeft het op die dag wel erg druk. 

Maar Zwarte Piet zal zeker zijn op-

wachting maken, misschien wel verge-

zeld van een paar van zijn collega’s.  

En…..zou er voor 

iedereen nog een 

kadootje zijn? 

 

Helaas kunt u als 

ouder niet aanwezig zijn bij dit feest. 

De zaal is groot genoeg voor 200 per-

sonen, maar met deze drie locaties is 

dat aantal al bereikt.  

 

We gaan er een spetterend feest van 

maken en misschien is dit het begin 

van een mooie traditie.  

* 20 november 

Wie houdt er niet van mar-

sepein? Nu, de groep  

Grover en de Schakelgroep 

wel, hoor. Zij gaan het ook 

nog zelf maken in de Dub-

belde Palmboom 

 

* 27 november 

De groep Dikkie Dik be-

zoekt de Kinderboerderij. 

Daar volgen zij een les over 

“Voeden”. 

 

* 3 november 

De groep Gonzo gaat naar Pro-

fessor Plons in het Maritiem 

Museum.  

* 14 november 

De groep Elmo gaat 

pannenkoeken bak-

ken bij de Kinder-

boerderij.  

* 20 november 

De groepen Elmo, Dikkie Dik en 

Gonzo gaan op bezoek bij Muse-

um Boymans. Ze gaan daar op 

zoek naar beesten in de kunst: 

“Beestenboel”.  

Nieuws van de Larikslaan 

5 november 

Onder voorbehoud: 

Nationale Doe-dag. Het hele 

vso gaat bowlen en lunchen. 

Dit is echter afhankelijk van 

het vervoer.  

 

11 november 

Bruggroep B gaat een dagje 

naar het Nationaal Onderwijs-

museum. Zij zullen daar erva-

ren hoe vroeger les 

werd  

gegeven op school 

en zelf een les 

meemaken.  

 

11 november 

Thema-avond:  

voor alle geïnteresseerde ou-

ders.  

 

In de loop van de maand zal 

Mariëtte met diverse leerlin-

gen dagcentra en werkprojec-

ten bezoeken. U krijgt hier 

nog bericht over.  

 

Nieuws van de Schoolstraat 

Nieuws van de Assendelftstraat 

********************************************************

******************************************************

Extra bericht…..extra bericht…….extra bericht 

Sinterklaas komt op zaterdag 15 nov. aan in Rotterdam. Hij arriveert 

met de boot om 12.00 uur op het Leuvehoofd. Vanaf 11.30 uur is een 

grote Sinterklaasshow op die plek te zien.  


