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 Intocht Sinterklaas 

 Kids uit agenda 

Wist u dat: 

 Meester Menno ons heeft verlaten, wij wensen hem heel veel succes en plezier in zijn 

nieuwe baan. 

 Juf Philine zal zijn plaats innemen om de brassband te gaan begeleiden  

  

De Kids Uitagenda geeft een duidelijk 

overzicht van de jeugdvoorstellingen 

in de Rotterdamse theaters, leuke ten-

toonstellingen en workshops 

en kindvriendelijke festivals.   

Voor meer informatie kunt u kijken op… 

www.uitagendarotterdam.nl 

 

STUDIEDAG  - DONDERDAG 16 NOVEMBER 2017 

ALLE LEERLINGEN ZIJN DAN VRIJ! 

Vrijdag 24 november vieren w e w eer  PIETENPRET….. 

De hulppieten van Sint zullen onze school bezoeken en we maken er met z’n allen weer 

een groot feest van. Er zullen optredens zijn van diverse groepen. 

 

 

Intocht 

Sinterklaas 

De landelijke intocht van 

Sinterklaas is dit jaar op 

zaterdag 18 november 

2017 en dat zal zijn in 

Nederland in de stad 

Dokkum. Een stad in 

Friesland. Sinterklaas zal 

verwelkomd worden door 

de burgemeester . 



SO 

VSO 

Maandag 13 november gaan de Ernies warm eten op school. 

Wat zullen ze smullen !! 

Donderdag 30 november zw aaien w e novem ber  uit.  

De Dikkies en Koekiemonsters verzorgen de maandafsluiting. 

 

Shoppen bij de IB  

De leerlingen van de Intensieve begeleidingsgroep zijn hard aan het werk mooie producten te maken die zij kunnen verkopen. Het werken aan 

en naar een eindproduct, eigenaar zijn van een project, werken naar een deadline. Allemaal aspecten ter voorbereiding op de toekomst. Naast 

een aardigheidje voor henzelf en een gemeenschappelijk cadeau voor de klas, zullen de leerlingen een bedrag doneren aan een goed doel. Met 

elkaar bespreken we aan welk goed doel we het bedrag willen doneren, hopelijk met een bezoek aan deze stichting, zodat de leerlingen met 

eigen ogen kunnen zien en ervaren waar zij hun steentje aan bij hebben gedragen. Mocht u hierin uw steentje willen bijdragen….. hierbij een 

overzicht van al het werk;  

*  Sleutelhangel hout met tekst naar keuze (op bestelling) € 1,50  *  Plantenbakken vanaf € 3,- 

*  Sleutelhanger met paracord vanaf € 1,-    *  Kaarsen € 3,- 

*  Wenskaarten vanaf € 1,-      *  Drijfkaarsen 3 stuks voor € 1,- 

 
 
 
 
 
 
 

Bestellen kan via astruis@rotterdamcollege.nl 

Zelf kruidnootjes bakken ………..mmmmmm 

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 sui-

ker, 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.  

Dinsdag 14 november gaat Middengroep A naar Kinderboerderij De Wilgenhof over een les over huisdieren.  

Op maandag 27 november hebben de leerlingen van eindgroep CD dezelfde les. 
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