
 

IN DIT NUMMER: 

 Meivakantie 

 Paasviering 

 Kamp auti 

 Actie leerlingen-
raad 

 Nieuws van de 
Ouderrraad 

 Koningsspelen 

De leerlingenraad spaart voor een leuk uitje aan het 
eind van het vergaderjaar door middel van het verza-
melen van lege flessen. Doet u mee en geeft u lege 
flessen mee naar school? Dan kunnen zij er met elkaar 
een leuke dag van maken! 

Bij voorbaat dankt de 
leerlingenraad u voor 
uw bijdrage! 

                            Nieuws van de Ouderraad !! 

 

Dinsdag 2 april van 19.30 tot 21.00 uur thema-avond “wat hier-

na, als mijn kind van school af gaat?” 

Er zijn diverse sprekers:   

 een medewerker van Ipse de Bruggen die uitleg zal geven 

over  de mogelijkheden van wonen, werken en dagbesteding; 

 een stagebegeleider van school die zal vertellen over stage- 

 plekken, uitstroomprofielen en dagbestedingsmogelijkheden; 

 een ouder die bezig is met het opzetten van een particuliere  

 woonvorm.  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Op vrijdag 12 april  organiseert de ouderraad weer een koffie-

ochtend voor ouders van alle leerlingen. U bent 

van harte welkom vanaf  09.00 uur tot 10.30 

uur. 

 

Op vrijdag 12 april zijn er in het SO en VSO de Koningsspelen. Dit jaar is het the-
ma “Water”! Het belooft een leuke en gezellige dag te worden en alle kinderen mogen 
in oranje kleding naar school, maar het hoeft natuurlijk niet. 

 

Directie & medewerkers wensen u allen 

Fijne Paasdagen  

Vrijdag 19 april tot en met 

vrijdag 3 mei 



SO 

VSO 

Maandag 15 tot en met woensdag 17 april gaan de groepen Tommie en Oscar weer op het jaarlijkse kamp naar 
Hoek van Holland. We hopen natuurlijk op prachtig weer zodat we er weer een fantastische week van kunnen maken 

met elkaar. Het thema is eten & drinken. Dat wordt smikkelen & smul-
len !!  

Op dinsdag 16 april vieren de Pino ’s en de Ieniemienies het thuis-
kamp. Hier maken we ook een hele gezellige dag van! 

Wist u dat…….. 

 We iedere maand in het SO een doe-middag hebben waarop alle juffen en meesters dan een activiteit verzin-

nen zoals sjoelen, knutselen, fitnessen, raamschilderen en de leerlingen dan zelf mogen kiezen wat ze willen gaan 

doen? 

 We iedere maand een maandafsluiting hebben en dan met alle groepen naar de aula gaan om gezellig te zingen 

met elkaar. We kijken dan ook naar wat we allemaal gedaan hebben in die maand en 1 groep mag een optreden 

verzorgen. Ook mogen alle jarige jobjes van die maand op het podium komen en zingen wij met z’n allen Lang zul-

len ze leven! 

 De leerlingen van bovenstaande activiteiten heel veel leren dat we met elkaar hier ook heel veel van genieten! 

Donderdag 18 april is er Paasviering op het 
VSO. Met elkaar zorgen we voor een heerlijke 
lunch. Dat wordt smullen! 

Vrijdag 12 april is er weer de bekende supergezellige Disco !!  

Het thema deze keer is Rood, Wit, Blauw  

In april krijgen we allemaal weer de lentekriebels, het zon-

netje schijnt, de lammetjes worden geboren, de bloemetjes 

komen op. Om dit allemaal van dichtbij mee te maken, 

gaan de Kermits en de Fozzies op dinsdag 2 

april naar de Kinderboerderij. Op donder-

dag 11 april gaan de Schakels. 

Donderdag 18 april hebben we Paas-

viering op het SO, de autigroepen heb-

ben een lunch en de SO-groepen heb-

ben een heerlijk ontbijt. 

En waar zou de paashaas de eieren 

hebben verstopt ???????? 

 

Een tip voor de meivakantie voor echte muziek– en dansliefhebbers. In het Museum Rotterdam aan het Rodezand 26  

is er de Party People Kids, dit is een echt feestje!  Je krijgt een rondleiding over de expo met je eigen koptelefoon op 

en je bepaalt jouw favoriete muziek. Ontwerp je eigen party button of masker, of doe mee 

aan een dj-workshop. Geniet van een drankje en wat lekkers!   

Party People Kids vindt plaats van 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Er vinden de gehele 

dag rondleidingen plaats! Daarnaast zijn er ook dj-workshops te volgen op 27 maart, 24 

april en 22 mei van 15.00 uur tot 16.00 uur. Meer informatie of je opgeven voor de dj-

workshop? Mail naar info@museumrotterdam.nl of bel naar 010-2176750. 

Entree kost € 4,50 


