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Kunnen we al gaan inpakken? Het gaat zo 

hard, Vóór de winter moet alles dicht zijn en 

het lijkt er op dat die deadline gehaald gaat 

 

 
PIETENPRET in de CASTAGNET: vrijdag 28 november 

 

Het wordt al een mooie traditie: ons eigen 

Pietenfeest in wijkgebouw de Castagnet.  

We hopen natuurlijk dat weer veel Pieten van 

de partij zullen zijn zodat wij met elkaar een 

spetterend feest kunnen maken.  

Alle Sinterklaasliedjes zullen weer uit volle 

borst meegezongen worden met de band en 

ons eigen Mattheuskoor.  

En  ook dit jaar verzorgen de juffen en mees-

ters leuke acts, alles aan elkaar gepraat door 

onze eigen meester Carl.  

Voor alle feestgangers is er aan het einde van de ochtend nog 

iets lekkers dus het kan niet anders: dit wordt een geslaagd 

feestje!  

Wilt u thuis ook de liedjes meezingen? Koop dan onze eigen 

Sinterklaas CD, op school verkrijgbaar voor maar € 10  

inclusief tekstboek.  

 

Studiedag: 18 november 

Alle leerlingen zijn die dag vrij.  



Nieuws van de Larikslaan 

Nieuws van de Asserweg 

Nieuws van de Assendelftstraat 

Vrijdag 7 november 

Op maandag 3 november starten wij met het thema 

“Herfst en kabouters” . Dit thema wordt op vrijdag 7 

november afgesloten met een feestelijk ontbijt. We 

hebben al diverse malen aangemeld maar nu zijn wij 

aan de beurt: we krijgen voor een klein bedragje per 

kind een heerlijk kabouterontbijt op school bezorgd. 

U krijgt hier nog informatie over.  

 

Dinsdag 18 november 

Studiedag. Alle leerlingen zijn die dag vrij.  

 

  

Dinsdag 18 november 

Studiedag. Alle leerlingen zijn die dag vrij.  

 

Donderdag 27 november 

De kampweek is al weer een tijdje gele-

den. Maar u wilt natuurlijk alle avontu-

ren van uw kind in de Brabantse  bossen 

bekijken. Dat kan, u bent van harte welkom om de 

kampfilm te bewonderen.  

Meester Rob heeft weer een van zijn pareltjes afge-

leverd en u kunt daar van genieten om 15.15 uur en 

om 19.30 uur. De koffie staat klaar.  

 

Donderdag 27 november 

Maandafsluiting. Nog even en dan begint die  

spannende decembermaand. Eerst nog even november 

uitzwaaien. De Ernie’s verzorgen een optreden dat  

ongetwijfeld in het teken van Sinterklaas zal staan.  

 

Herfst 

Op de Asserweg wordt zoals elk jaar ruim aandacht be-

steed aan de herfst. In de buurt van de school is geen 

gebrek aan materiaal want er staan daar heel wat bomen.  

Ook zal gespeurd worden naar paddenstoelen.  

 

Na het thema “Herfst” wordt meteen een ander project 

gestart: “Treinen”.  

 

Personeel 

Een hoop veranderingen op de Asserweg: : Leah gaat naar 

een ander deel van Nederland verhuizen en dus de Mat-

theusschool verlaten. Wat zullen we haar missen! In haar 

plaats gaat Maaike op de locatie werken. Jarine en Kirsten 

zijn met zwangerschapsverlof en worden vervangen door 

Olga en Freddie.  

We wachten met spanning op beschuit met muisjes! 

Dinsdag 18 november 

Alle kinderen zijn vrij, het personeel heeft die 

dag een studiedag.  

 

Uit in november : 

Bibliotheektheater Rotter-

dam 

 Woensdag 12 novem-

ber: Floddertje, een 

muzikale vertelling 

 Woensdag 26 november: Het boek van  

         Sinterklaas, poppentheater 

Entree: 

Met bibliotheekpas 8,50, zonder pas 10 euro. 

De voorstellingen beginnen om 14.30 uur. Reser-

veren: www.bibliotheek.rotterdam.nl 

of in de bibliotheek. 

De BERT-leerlingen hebben ons weer heel trots 

gemaakt: zij hebben een kleurwedstrijd gewonnen! 

De prijs : een mooi prentenboek “Het wielenboek 

voor stoere jongetjes”.   

Op de valreep: een prachtige zoon voor Jarine: hij 

heet Brad.  


