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Vrijdag 27 november 

 

Na het succes van vorig jaar, opnieuw een grandioos feest in de 

Castagnet.  

Op vrijdag 27 november hebben we met de leerlingen een heus 

pietenfestival:  

 

“Pietenpret in de Castagnet” 

 

Sinterklaas is die ochtend niet aanwezig maar dat wordt meer dan 

goed gemaakt door de vele Zwarte Pieten die op ons feest komen.  

Natuurlijk zingen en swingen we weer mee met de MattewGold-

band en het fantastische “pieten”-koor.  

 

Misschien is er nog een klein kadootje voor de kinderen, maar dat 

moet natuurlijk een verrassing blijven! 

Vanuit school is aan de taxichauffeurs ver-

zocht om alle leerlingen van de Assendelft-

straat op die ochtend naar de Larikslaan te 

brengen. Wilt u de chauffeur van uw kind 

daar ook nog even aan herinneren?  

 

Deze maand geen vakantie. 

We moeten nog even wachten tot december.  

 

Schrijft u wel alvast in uw agenda: 

 

Kerstviering op dinsdag 15 december in de kerk 

aan de Larikslaan.  



Vrijdag 6 november  

 

Speelgoedmiddag bij de Elmo’s.  

De kinderen mogen iets meenemen van huis waar 

ze die middag op school mee willen spelen.  

 

Vrijdag 6 november: 

Sparen we weer voor ons goede doel. We hopen 

ook dit schooljaar weer het een en ander uit de 

Novib-winkel te kunnen kopen.  

 

Nieuws van de Larikslaan 

Judo 
Eind oktober is een judoclinic 

begonnen. De lessen worden ver-

zorgd door judoleraar Peter van 

der Sluis van sportschool Kimai-

ta. De clinic duurt 6 weken.  

 

Dinsdag 10 november 
Bruggroep C gaat op  dinsdag 10 

november naar het Centrum 

voor Natuur en milieueducatie 

(CNME) voor een les over huis-

dieren.  

Op 12 november volgt Brug-

groep B dezelfde les.  

Nieuws van de Schoolstraat 

Nieuws van de Assendelftstraat 

Fancy Fair 
Dit was een groot succes. De leerlingen hebben maar liefst €650 opgehaald 

voor WarChild.  

Personeel 
Juffrouw Rivka is terug van zwangerschapsverlof. Zij werkt op maandag, don-

derdag en vrijdag. Bij de Pino’s is een nieuwe collega vanuit Pameijer in de klas: 

Mirjam. Zij werkt op dinsdag en woensdag.  

Projecten 
De groep Oscar werkt aan een project “Herfst”en de groep Tommie 

houdt zich een tijdje bezig met het project “Weer”.  

Alle groepen zullen binnenkort starten met het project “Circus”.  

 

Op 30 oktober en 20 november brengen 4 ll van de Bruggroep A een 

bezoek aan het vso. Zij doen dan mee aan de hobbymiddag.  

Woensdag 18 november 

Voor de ouders van de Schakelgroep leerlingen is 

een open ochtend op de vso-afdeling. Ouders kun-

nen op die ochtend informatie inwinnen over deze 

afdeling.  

Adres: Assendelftstraat 7-9, 3061 ZL Rotterdam 

 

Maandag 30 november 

Maandafsluiting 

De Gonzo verzorgen deze maandafsluiting. Het 

thema is:          “Sinterklaas” 

Taxivervoer 

 

Onze leerlingen komen met een taxi of 

busje naar school. Meestal gaan ze met 

dezelfde chauffeur weer mee naar huis.  

 Het vervoer is en blijft een verantwoor-

delijkheid voor de ouders.  

Zijn er wijzigingen, zoals bv een ander 

ophaaladres, een kinderfeestje of ziekte, 

dan moeten ouders de chauffeur hiervan 

op de hoogte brengen.  

Als er dergelijke wijzigingen zijn moet u 

twee dingen doen: 

1. Notitie maken in het schrift van uw 

kind; in geval van ziekte naar de 

school bellen vóór 09.00 uur.  

2. De chauffeur op de hoogte brengen 

van de wijziging, ziekte en/of be-

ter melden na ziekte.  

Donderdag 19 november 

 

Informatie avond over onder-

werpen als stage, leren op locatie 

en Wajongregeling.  

Er komt nog een uitnodiging met 

meer informatie.  

Op 4 en 18 november is juf-

frouw Odette vrij. Zij wordt 

vervangen door juffrouw 

Paula.  


