
 

IN DIT NUMMER: 

 Pietenpret 

 Winterweer 

 Intocht Sinter-
klaas 

 Tuinieren op 
het VSO 

 Staking  

 Ouderbijdrage 

Vrijdag 22 november vieren we weer PIETEN-

PRET…..  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 de Mattheus-

schoolband en acts van diverse leerkrachten.  

De landelijke intocht van 

Sinterklaas is dit jaar op 

zaterdag 16 november in 

de stad Apeldoorn.  

Sinterklaas zal verwel-

komd worden door de 

burgemeester .  

De wintermaanden komen er weer aan. Als de 

groepen boodschappen gaan doen of naar de 

markt gaan, trotseren zij soms regen, wind en 

misschien straks wel weer sneeuw. Wilt u er 

aan denken om uw kind(eren) dan een warme 

muts, sjaal en handschoenen mee te geven? 

Dit is ook weer de tijd van het jaar dat het 
schoolplein nat en modderig is en de kinderen soms vies thuis ko-
men omdat ze zijn uitgegleden. Een reservesetje kleding in de klas 
voor de jongste groepen is handig. 

Op woensdag 6 november staat er een landelijke staking 

voor het onderwijs gepland. 

Hierbij laten wij u weten dat  enkele collega’s op het SO 

zullen staken maar de lessen 

zullen gewoon doorgaan. Wel 

zullen wij die dag een alterna-

tief lesprogramma opstellen 

om zo onze stakende colle-

ga’s te steunen. 

Afgelopen week heeft u via Wis Collect een email ontvangen om via IDEAL uw ouderbijdrage voor dit schooljaar te 

voldoen. Wij hebben uw bijdrage hard nodig voor alle feesten die er weer aankomen zoals de Pietenpret, het Sinter-

klaasfeest, de Kerstviering en natuurlijk de kampen en alle andere leuke 

activiteiten. 

Wij verzoeken u vriendelijk deze bijdrage dan ook zo spoedig over te ma-

ken. Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage! 

STUDIEDAG 

Dinsdag 19 november 2019 

Alle leerlingen zijn dan vrij. 



SO 

VSO 

Alle groepen werken nog met het thema Herfst, alle loka-
len zijn versierd en er worden mooie werkjes gemaakt 
met allerlei producten uit de natuur die de leerlingen zelf 
hebben verzameld. 

De Gonzo’s werken ook over de paddenstoelen en heb-
ben zelfs een proeverij hierover.  

De data voor de kampen van het VSO zijn al weer bekend. 

Van maandag 30 maart t/m woensdag 1 april gaan de Bruggroe-
pen op kamp in Eersel. 

Van woensdag 1 april t/m vrijdag 3 april gaan de Midden– en  

Eindgroepen op kamp in Eersel. 

Alle groepen brengen een bezoek aan Safaripark Beekse Bergen, 
dat belooft een beestachtig spannend uitstapje te worden. 

 

Het is nog wel wat vroeg... maar het Kerstkoor is al heel 

druk aan het oefenen om tijdens de Kerstmusical weer 

de mooiste kersliedjes te kunnen zingen. 

Op vrijdag 29 november verzorgen de  
Elmo’s de feestelijke maandafsluiting en  
zwaaien we de maand november uit en 
verwelkomen we  

Op vrijdag 1 november is er weer een disco voor alle leer-

lingen van het Rotterdamcollege. Ook onze oud-leerlingen 

zijn van harte welkom.  

     Het thema is  

        zwart/wit 

 

Op dinsdag 19 november hebben we op een studiedag.  

Het personeel gaat dan aan de slag met het thema " sociaal-emotionele ontwikkeling". Vorig jaar hebben we geoefend 
met de methode ZIEN. Middels deze methode kunnen we het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen in 
kaart brengen. Daarna kunnen we doelen formuleren en lessen uitzetten om in te spelen op het welbevinden, de be-
trokkenheid  en de sociale vaardigheden van de leerlingen. Op de studiedag gaan we verder aan de slag met ZIEN, 
zodat we goede en leuke lessen kunnen geven binnen dit thema. 

Daarnaast krijgen we ook een scholing over "Teach like a Champion". We krijgen allerlei technieken aangeboden die 
we direct kunnen toepassen tijdens het lesgeven. 

Een mooi en leerzaam programma! 

Meester Hassan zal voorlopig meester Jim vervangen in 

bruggroep A, wij wensen hem een fijne tijd toe in de groep 

Helaas heeft juf Aafje ons al weer verlaten. 

Wij wensen haar heel veel succes en plezier 

in haar verdere loopbaan. 


