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Hoe staat het met de nieuwbouw? 

Er is enige vertraging in de sloop vanwege  

asbest. Maar de verwachting is nog steeds 

dat in maart begonnen kan worden met bou-

wen. Inmiddels is de naam van het gebouw bekend:  

Voorjaarsvakantie 

 

Deze vakantie is van maandag 17 t/m. vrijdag 21 febru-

ari.  

Op maandag 24 februari gaan we weer naar school.  

Carnaval 

 

Op vrijdag 28 februari vieren we Carnaval,  

Een leuk gek feest waarbij je je mag verkleden en 

lekker uit je dak mag gaan met dansen, zingen, swin-

gen en natuurlijk de polonaise.  

Dus haal je pruik en neus maar tevoorschijn: we gaan 

feesten!  

Let op: afwijkende dag op Asserweg: woensdag 26 febr.  

Musical 13 maart:  Denkt u aan het reserveren van een 

kaartje!  

Als de zaal vol is, dan mist u dit geweldige spektakel en 

dat zou natuurlijk heel erg jammer zijn voor u en voor uw 

zoon of dochter. De leerlingen leven immers al maanden 

naar dit evenement toe.  



Nieuws van de Larikslaan 

Nieuws van de Asserweg 

Nieuws van de Assendelftstraat 

Project februari 

In de weken van 27 jan t/m. 14 febr besteden wij op 

de Larikslaan aandacht aan kleding en uiterlijk.  

 

Op donderdag 13 februari sluiten we het project 

feestelijk af. Er zijn die dag diverse workshops: make-

up, haarverzorging, huidverzorging en zo meer leuke 

activiteiten.  

 

Dat wordt een echt verwen-

dagje!  

Musical 

In de week van 24 t/m. 28 februari wordt intensief aan-

dacht besteed aan de laatste voorbereidingen voor de Mu-

sical op 13 maart. De leerlingen zijn er allemaal vol van en 

het belooft een groots spektakel te worden.  

Voor uw kind van groot belang dat u er bij bent!!! 

28 februari 

Carnaval en maandafsluiting. 

Weer een gezellige bijeen-

komst in de aula om de maand 

februari uit te zwaaien.  Maar ook een dag om 

uitbundig Carnaval te vieren. De kinderen mogen 

natuurlijk verkleed op school komen om de dag 

nog feestelijker te maken.  

Hofpleintheater 

Vanaf 21 februari 

Meisje Loos is een regelrechte Rotterdamse 

avonturenklassieker vol onverwachte wendin-

gen, humor, spanning, zang, dans, muziek, ro-

mantiek en ware zeemanskunsten! Vaar mee op 

avontuur met Meisje Loos! Geschikt voor alle 

lichtmatrozen (j/m) van-

af 5 jaar. Regie Philippe 

Lemaire.   

Reserveren:  

010 243 50 50   

Nog meer Musical  

Het gaat er nu echt om spannen….. Zijn de acteurs 

op tijd klaar? Is het decor al af? Is de schmink 

geregeld?  

Het laatste puntje wordt op de laatste i gezet. 

Heeft u de datum al genoteerd: 13 Maart!  

Kijkt u vooral nog eens naar het blog, te bereiken 

via de site van  de Mattheusschool en Rotter-

damcollege. Inloggen met Rotterdam01. Inmiddels 

heeft u bericht ontvangen van de kaartverkoop. U 

moet wel zo snel mogelijk een plaatsje reserveren 

voordat de zaal vol is.  Het 

kaartje kost € 3,50.  

Een gezellige woonkamer in de 
groep Bert 

Project februari 

De gehele maand februari wordt er gewerkt, 

geknutseld en gesproken over:  

WONEN 

Van een huis bouwen, verhuizen, type wonin-

gen, indeling van  woningen tot inrichten van 

een kamer. Het leeft enorm en in de Bert-klas 

is een gezellige woonkamer gerealiseerd. ( zie 

foto) 

 

Woensdag 26 februari 

Carnaval. Een gezellig feest met hossen en 

dansen. Wie wil mag verkleed komen.  


