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IN DIT NUMMER 

 Nieuws van de afdelingen 

INTERESSANTE INFORMATIE 
 
* THEMA-AVOND SOCIAL MEDIA 

 Maandag 21 november 

Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen 

waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een 

gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze.  

Deze avond is bedoeld om kennis te maken met alle leuke en nut-

tige aspecten van social media. Maar ook een avond om even stil 

te staan bij de ongewenste effecten.  De social media zijn niet 

meer weg te denken uit onze samenleving en dat willen we ook n 

iet. Het is echter goed als ouders en begeleiders zich bewust zijn 

van de gevaren die ook onvermijdelijk op de loer liggen.  

U bent welkom vanaf  20.00  uur in de aula van de school, Aleyda 

van Raephorstlaan 243.  

 

 



SO 

VSO 

Dinsdag  29 november 

De Oscars gaan naar de kinderboerderij met een les over  

pannenkoeken  

 

Dinsdag 29 november 

We wuiven november uit en verwelkomen die gezellige  

decembermaand.  

De Gonzo’s trakteren ons op een optreden.  

21 november….21 november 

Denkt u aan de Thema-avond? Vooral voor de ouders 

van onze vso-leerlingen van groot belang.  

 

 

 

Vrijdag 25 november 

We nemen vast een voorproefje op het gezellige  

Sinterklaasfeest. Op deze dag staat Zwarte Piet  

centraal en we maken er een fijn feest van: de jaar-

lijkse Pietenpret.  

Dat wordt weer een feest voor alle leerlingen van de 

so– en auti-afdeling. Maar natuurlijk  zijn alle  

leerlingen van het Rotterdamcollege die dit leuk  

vinden, van harte welkom. De band en het koor  

zetten weer hun beste beentje voor en we hopen dat 

iedereen de bekende Sinterklaasliedjes weer uit volle 

borst meezingt.  

Held (4+) 

Woensdag 9 november 

Wijktheater Musica 

14.00 uur 

 

Elke dag tuurt, luistert en ruikt Ezel naar het 

Buurbos. Daar gebeurt van alles en Ezel is 

altijd maar alleen. Vlo natuurlijk niet meege-

rekend. Ezel is reuze benieuwd naar al die 

beesten daar. Op een dag waagt Ezel de 

sprong en al struikelend zorgt hij per ongeluk 

voor een heldendaad. Iedereen vind hem ge-

weldig en vanaf die dag hoort Ezel erbij.  

Maar vindt Wezel dat ook?  

 

Klucht (vanaf 6-7 jaar) 

Zondag 20 november 

Rotterdamse Schouwburg 

15.00 uur 

 

Klucht is een klucht met vijftien deuren en personages 

die steeds maar stiekem willen zoenen. Vijf acteurs 

worden continu verliefd, verstoppen zich en verzinnen 

allerlei smoesjes. Ze liegen en bedriegen totdat ze zelf 

niet meer weten op wie ze nou ver-

liefd waren en waarom. Alle samenle-

vingsvormen passeren de revue in de 

fysieke, snelle slapstickvoorstelling.  


