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Nieuws van de afdelingen



Sint– en Kerstvieringen



Kerstvakantie



Loes neemt afscheid



Recept kerstkoekjes

Op donderdag 22 december vieren wij met elkaar het Kerstfeest in de Luduinakerk met kinderen en ouders. Hiervoor krijgt u
nog een uitnodiging.

Tijdens deze viering zullen wij collecteren voor een mooi bouwproject in Haïti
“moeder voor moeder”. Verdere informatie hierover vind u in het kerstboekje, verkrijgbaar in
de kerk.

Kerstvakantie
De kerstvakantie begint op vrijdag 23 december. Op die dag zijn
alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
De vakantie duurt tot 8 januari. Op maandag 9 januari gaan we
weer naar school.
Directie en team van
de Mattheusschool & Rotterdamcollege wensen u
Fijne kerstdagen en een gelukkig 2017

Dinsdag 13 december
Na vele mooie jaren, nemen we
afscheid van Loes.
Van 15.00—16.00 is er een
afscheidsreceptie voor alle
belangstellenden.

SO

Op maandag 5 december komt Sinterklaas onze school bezoeken. De school is al heel mooi versierd, de rode loper wordt uitgerold en de liedjes zijn al druk geoefend. Na een gezamenlijke ontvangst van de Sint in onze aula, zal hij daarna met zijn Pieten alle
klassen langs gaan om alle kinderen
persoonlijk te kunnen begroeten en
dan maar hopen dat de Pieten ook
nog een klein cadeautje in de zak
hebben voor onze lieve kinderen.

Lekkere kerstkoekjes bakken
Benodigdheden:
1 eierdooier, 150 gram koude boter,
100 gram basterdsuiker, 200 gram bloem
…………………………………………………………………
Kneed van alle ingrediënten met koele handen 1
deeg. Maak hier een bal van en laat deze bal 30
minuten in de koelkast opstijven.
Verwarm de oven voor op 175 graden.

Donderdag 22 december mogen de kinderen in gala-kleding
naar school komen, na een loopje over de rode loper, is er met elkaar een kerstontbijt. Rond 12.45 uur zullen we
richting kerk gaan voor de kerstviering.

Rol de deegbal uit tot een dunne plak en steek met
vormpjes of een glas mooie koekjes uit het deeg.
Maak in het midden een gaatje voor een lintje om
de koekjes in de boom te kunnen hangen.
Leg de koekjes op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrijk ze met melk en strooi er kristalsuiker overheen.
Bak de koekjes in 15-20 minuten gaar.
Van poedersuiker met een paar druppels water
maak je een glazuur waarmee je de koekjes kunt
versieren.

VSO

Op maandag 5 december verwelkomen we Sinterklaas op het
VSO-plein waarna Sint langs alle klassen gaat. ‘s Middags is er
een keuzeprogamma waar de kinderen konden kiezen uit gymnastiek, film kijken of een culinaire activiteit.

Maandag 12 december
&
Maandag 19 december
Voor de leerlingen een kerst sing-a-long op het
VSO-pleinplein. Gezellig met elkaar kerstliedjes
zingen terwijl meester Menno ons
begeleidt op zijn gitaar.

Vrijdag 16 december
Hebben we een heus gala-kerstdiner van 18.30—19.30
met aansluitend een gala-kerstdisco.
De leerlingen worden hiervoor uitgenodigd maar het is
niet verplicht om hier aan mee te doen.

Donderdag 22 december
De klassen brengen een bezoek aan een bejaardentehuis om iets lekkers te brengen of
om een kerstliedje te zingen. Zo willen we
“Licht” brengen bij onze medemensen.

