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1 April is het grapjesdag.  

En wat is er leuker dan de juf of meester 

voor de gek houden. Ga maar vast  

nadenken over een goeie grap! 

Woensdag 27 april 

Koningsdag. Je kunt de hele dag genieten van de vele  

festivals met toffe muziek, slenteren over de vrijmarkt of lek-

ker laat opblijven om naar het vuurwerk te gaan kijken. Je 

hebt vakantie dus dat komt mooi uit.  Maak er een gezellige 

dag van! Kijk voor het hele programma op 

www.rotterdamfestivals.nl 

 

Koningsspelen: u hoort daar nog over van de werkgroepen. 

Meivakantie 

Zoals elk jaar begint de meivakantie al in april.  

Vanaf maandag  25 april tot en met vrijdag 6 mei zijn we vrij. Op maandag 9 mei 

moeten we weer naar school.  

 

 

 

IN DIT NUMMER 

* Nieuws van de afdelingen 

 

INTERESSANTE INFOR-
MATIE 

 Koningsdag 

 Meivakantie 

 Studiedag 4 april 

 Atletiek g-groep 
 

Studiedag:  Maandag 4 april 

Alle leerlingen van de Mattheusschool en het Rotterdamcollege zijn 

die dag vrij.  



SO 

VSO 

SO project: de Bakker 

Dit project loopt nog tot 22 april.  

Donderdag 7 april 

Groep Gonzo gaat naar de Doelen voor  

een concert met  theatervoorstelling “Willem en Wolfgang”.  Het 

verhaal over een piepjonge Wolfgang Amadeus Mozart die door 

Stadhouder Willem naar Nederland werd gehaald.  

Dinsdag 12 april  

Ernie Gonzo en Schakelgroep  Gaan naar Museum Boijmans. Zij 

hebben regenboogtekeningen gemaakt en die zijn onderdeel van 

de tentoonstelling.  

Donderdag 21 april 

Doe-middag. Deze middag kunnen de  

kinderen weer kiezen uit allerlei leuke  

activiteiten. Zo kun je dansen, timmeren, basketballen, toneel-

spelen , schilderen, kortom te veel om op te 

noemen. Dat wordt weer een gezellige middag.  

Vrijdag 22 april 

Koningsspelen. De invulling zal de werkgroep u 

nog laten weten.  

 

 

 

4  en 5 mei  

Op 4 mei denken we aan alle slachtof-

fers van de Tweede Wereldoorlog 

maar ook aan de slachtoffers van oor-

logsgeweld elders in de wereld.  

Op 5 mei vieren we de bevrijding. Het is goed om 

een keer per jaar stil te staan bij onze vrijheid. Een 

van de  mooiste gedichten over de bevrijding heeft 

deze eerste zinnen:  

Kom vanavond met verhalen 

Hoe de oorlog is verdwenen 

En herhaal ze honderd malen 

Alle  malen zal ik wenen 

                                                                           Leo Vroman 

Donderdag 7 april 

Middengroep D gaat naar  kinderboerderij de Wilgenhof voor 

een les “Beschuit met muisjes”.  

Vrijdag 8 april 

Alle leerlingen van het Rotterdamcollege gaan naar de Doelen.  
Het programma van vandaag: Willem en Wolfgang. Over een 
jongetje dat niet naar school ging, maar op concertreis oa naar 
Nederland.  

 
 

 

Maandag 18 april 

De Bruggroepen gaan op kamp naar het vertrouwde adres in 

Bergeijk: De Willyhoeve.  Een fijn weekje in de bossen met leu-

ke activiteiten.  

Vrijdag 22 april komen ze weer terug naar Rotterdam.  

De overige groepen  doen die dag Oudhollandse spelletjes in 

het kader van de Koningsdag. 

Donderdag 21 april 

De Cliniclowns komen op bezoek en A+ gaat van een leuke 

voorstelling genieten.  

 

In april starten ook de schooltuinlessen in onze mooie tuin.  

We hopen een mooie oogst te scoren uit de schooltuinbakken.  

Lekker er op uit in de meivakantie?   

Dan is de Tenellaplas een aanrader.  

 

Vanuit het mooie bezoekerscentrum zijn diverse uit-

dagende doe-routes uitgezet voor kinderen tot 12 

jaar. Kinderen krijgen een rugzak of schoudertas 

mee om de routes af te kunnen leggen. In de ontdek-

kingstas zitten allerlei hulpmiddelen om bijvoor-

beeld waterdiertjes te vangen en te bekijken met een 

loep. . 

Voor de allerkleinsten is er het Kabouterpad.  En er 

zijn nog meer leuke activiteiten. Kijk voor het over-

zicht op:  

www.zuidhollandslandschap.nl/bezoekerscentrum-

tenellaplas-oud/jeugdactiviteiten 

Openingstijden Bezoekerscentrum: 

 
Vanaf komend voorjaar kunnen ook mensen met 
een verstandelijke beperking komen trainen bij atle-
tiekvereniging PAC in Kralingen. De club houdt za-
terdag 9 april om 10:30 een speciale trainings-
ochtend voor geïnteresseerden. Het doel van de 
groep is om mensen met plezier hun sport te laten 
beleven, zelfvertrouwen te geven en talenten en 
vaardigheden te laten ontwikkelen. Meedoen of 
langskomen is volledig vrijblijvend. Als je mee wilt 
doen is sportief gekleed komen voldoende. Aanmel-
den via bureau.pac@gmail.com wordt op prijs ge-
steld, maar zomaar even langskomen mag ook. Als u 
vragen heeft kan dat ook via de e-mail of telefoon 
(0640265748) 
De trainingen zullen vanaf 14 april op donderdag 
van 18.30 uur tot 19.30 gaan plaatsvinden.   
Wat:   Kennismakingstraining atletiek voor men-
sen met een verstandelijke beperking. 
Waar: PAC atletiek, Langepad 16 
Hoe laat:         10:30 uur- 12.00 uur  

mailto:bureau.pac@gmail.com

