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 Musical Assen-

delftstraat 

 Nieuwbouw 

 

 

Hoe staat het met de nieuwbouw? 

De verwachting is dat in maart de eerste paal de 

grond in gaat. Je weet natuurlijk maar nooit, maar we 

hopen dat de werkzaamheden op schema  liggen. Na-

tuurlijk laten wij u deze (mijl)paal weten. Zodat u 

eventueel getuige kunt zijn van deze feestelijke gebeurtenis.  

 

Donderdag 13 maart 2014 

MUSICAL “De Spiegelprinses” 

 

Het is zo ver: de Musical van de Assendelftstraat beleeft 

zijn première en tevens enige voorstelling (jammer, hoor!).  

U heeft natuurlijk inmiddels kaartjes gereserveerd en u 

bent vast razend benieuwd naar het resultaat van maan-

den hard werken, repeteren en oefenen.  

 

U moet die avond zijn in het Isala Theater, Stadsplein 5, 

2903 HH Capelle a/d IJssel.  

Om 18.30 uur gaan de deuren open. U kunt dan vóór de 

voorstelling op uw gemak nog wat drinken, want de musical 

begint om 19.30 uur.  

 

We kunnen het ons niet voorstellen maar heeft u nog geen 

kaartje? Dan snel bestellen via het bestelformulier of 

even bellen met 010-2185919. 

Fijn, het wordt weer lente!! 

Donderdag 20 maart is volgens de astronomische kalender de eer-

ste lentedag van 2014. De zon staat om 17.57 precies boven de eve-

naar. Die begindatum valt niet altijd op de 21e van de maand, zoals 

vaak wordt gedacht.  

 



Nieuws van de Larikslaan 

Nieuws van de Asserweg 

Nieuws van de Assendelftstraat 

Donderdag 6 maart: Doe-middag. Leuke activi-

teiten voor elk wat wils.  

 

Vanaf half maart start het project:  

“Annie MG Schmidt”  

Wie kent haar niet? Gedichten, verhalen en ca-

baretteksten, ze draaide er haar hand niet voor 

om. Zeker de kindergedichten zijn altijd weer 

de moeite waard. Hiernaast het beginstukje van 

“De ridder van Vogelenzang”.  

Maandag 31 maart 

Maandafsluiting op de Larikslaan. Met muziek 

en zang sluiten we de maand af. De Schakel-

groep zal een optreden verzorgen.  

Donderdag 20 maart 

De schoolfotograaf komt op school.  

Natuurlijk staat het programma de eerste helft van 

maart in het teken van de musical op 13 maart. Maar er 

zijn ook andere activiteiten.  

Vrijdag 21 maart 

De Bruggroepen B en C, Middengroep BC en de Eind-

groepen gaan naar een muziek project: Multijam Mara-

thon. Dit project is in de SKVR Mu-

ziekschool aan de Pieter de Hoochweg 

in Rotterdam.  

Een leuk muzikaal uitje .  

 

Donderdag 27 maart 

De schoolfotograaf komt op school.  

Er leefde een ridder in Vogelenzang, 

al heel lang geleden, verschrikkelijk lang, 

die draken versloeg voor een roos en een zoen, 

zoals men dat nu nog maar zelden ziet doen. 

Die dappere ridder van Vogelenzang! 

Maar s' avonds in het donker dan was hij zo bang!  

 

Dan lag hij te beven tot kwart over zeven, 

want altijd in't donker dan hoorde hij leven! 

En iedere nacht om zijn angst kwijt te raken, 

probeerde hij vrolijke rijmpjes te maken 

en telkens begon hij van voren af 

aan: 

Wat heb ik vandaag voor  

heldhaftigs gedaan? 

 

Vijf draken verslagen  

Eén jonkvrouw gered 

Waarom lig ik dan zo te rillen in 

bed?  

Nog meer musical….. 

Kijkt u vooral nog even naar het blog. Daarop 

weer nieuwe foto’s en een leuk interview van  

onze eigen reporter Joost. 

Ga naar de homepage van de Mattheusschool of 

het Rotterdamcollege en klik op onderstaande 

link. 

U krijgt een leuke impressie 

van alle activiteiten rond de 

musical.  

In maart wordt het project “wonen” voortge-

zet.  Afsluiting van dit thema is op maandag 31 

maart.  

 

Nieuwe leerling 

In de groep Pino is een nieuwe leerling ge-

plaats: Mohamed Yassin. Hij is van harte wel-

kom! 

 

Dinsdag 18 maart 

Ouderavond voor de ouders van de Bert-groep.  

 

Woe 26 maart  

Schoolfotograaf op school.  

Bibliotheektheater 

Elke woensdagmiddag draait er een leuke kinderfilm in 

het bibliotheektheater.  

Woensdag 5 maart 14.30 uur: Lassie 

Woensdag 12 maart 14.30 uur: Kapitein 

Rob en het geheim van professor Lupardi 

Kosten: € 4,50  

 

Op 16 maart kindertheater  15.00 uur: “Fantastische 

Vera en de Roversbende (6+) 

Kosten € 10, 

Reserveren: www.bibliotheektheater.rotterdam.nl 


