
 

IN DIT NUMMER: 

 Sinterklaas 

 Kerstviering 

 Kerstvakantie 

 Kruidnootjes 

 Koffieochtend 

Kerstvakantie 
 

Vrijdag  20 december begint de Kerstvakantie, op die dag zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.  

Op maandag 6 januari gaan we weer naar school.  

                              Directie en team van  

                St. Mattheusschool & het Rotterdamcollege 

           wensen u allen  

             Fijne Feestdagen & een voorspoedig 2020 

Donderdag 5 december vieren we Sinterklaas in alle 

groepen.l De sint zal weer op spectaculaire wijze bij de 

school aankomen !!!  

 

Donderdag 19 december hebben we weer ons jaarlijks 
spektakel, de Kerstviering in de kerk met alle leerlingen en 
ouders.  

Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging. 

 

Vooraankondiging van de Ouderraad….. 

Op vrijdag 17 januari 2020 organi-

seert de ouderraad weer een koffie-

ochtend voor alle ouders. U bent al-

len van harte welkom van  

09.00 uur—10.30 uur.  



SO 

VSO 

Donderdag 19 december mogen de leerlingen in gala-kleding naar school komen, 
dan houden we eerst een korte Kerstviering in de aula waarna we een brunch hebben 
met z’n allen. Daarna gaan we richting de kerk voor de Kerstviering. 

Op donderdag 12 december is er een foute kersttruien spon-

sorloop op het plein voor de school. Er wordt gelopen voor het 

goede doel;  Leerlingen kunnen van te voren sponsoren vin-

den, waardoor zij geld kunnen ophalen voor het goede doel. 

Het belooft een groot spektakel te worden. 

 

 

Op maandag 9 en 16 de-

cember om 14.00 uur is 

er een Kerst-sing-a-long 

op het VSO-plein voor de 

leerlingen die het leuk 

vinden om Kerstliedjes 

met elkaar te zingen. 

Donderdag 5 december komt Sinter-
klaas onze school bezoeken. Afgelopen 
week waren de Rommelpieten al stiekem 
in de school geweest en hadden wel erg 
heel veel rommel gemaakt, zelfs het kan-
toor van juf Mariëlle was een rommeltje. 

Vanaf maandag 9 december kunnen de 

leerlingen weer genieten van de prachtige 

kerststal in de hal van de school. 

 

Op woensdag 18 december mag iedereen in zijn mooiste out-fit 

naar school komen voor het Kerstdiner. Dit 

jaar in de aula van de school, er zullen enke-

le optredens van leerlingen zijn. Inloop is om 

18.00 uur en van 18.30—20.00 uur genieten 

we van een heerlijk diner met elkaar. 

Op donderdag 19 december houden we een rustige ochtend in de 

klas en kunnen er 2 activiteiten gekozen worden. ‘s Middags gaan 

we met z’n allen naar de Kerstviering in de kerk. Er is een Kerstkoor gevormd 
met leerlingen uit verschillen-
de groepen van het VSO, zij 
zullen onder leiding van Lo-
rance, de muziekjuf, iedere 
woensdag de mooiste Kerst-
liedjes zingen. 

Dinsdag 3 december 

gaan de Schakels naar 

de kinderboerderij voor 

een les over knaagdie-

ren. 

Zelf  kruidnootjes bakken…… mmmmmmmmm lekker & leuk 

Benodigdheden: 250 gr zelfrijzend bakmeel, 125 gr donkere basterdsuiker, 100 gr zachte boter, 2 eet-

lepels speculaaskruiden, zout, 3 eetlepels melk. Bereiding: Zeef boven een kom het bakmeel en maak 

een kuiltje in het midden. Voeg in het kuiltje de suiker, boter, speculaaskruiden, zout en melk toe en 

verkruimel die met de vingers door het meel. Kneed dit snel tot een soepel deeg. Verwarm de oven voor op 150 graden C. 

Vorm van het deeg kleine balletjes en leg die op de bakplaat. Bak de kruidnootjes in ongeveer 20 minuten bruin en gaar. 

Op dinsdag 17 december hebben de autigroepen 

een heerlijke Kerstlunch en op donderdag 

19 december gaan zij ‘s middags mee 

naar de kerstviering in de kerk. 

 

Dinsdag 10 december gaan de Koekiemonsters 

naar een voorstelling van het Rotterdams Philharmo-

nisch Orkest. De voorstelling heet “Liedjes uit de oude 

doos”. 


