
      Mattheusnieuws 

Interessante informatie: 

 Nieuwbouw 

 Meivakantie 

 

Nieuws van de locaties 

- Musical Larikslaan  

 

Frisse kleuren en mooie vormen, dat wordt onze nieuwe     

school.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 april is het grapjesdag. Dan 

mag je lekker iedereen een 

beetje voor de gek houden.  

Veel plezier! 

 

April 2015 

St. Mattheusschool 

Rotterdamcollege 

Pasen 

Vrijdag 3 en maandag 6 april zijn we vrij. Dan is het Pasen.  

 

Meivakantie 

Deze begint op maandag 27 april en duurt t/m.  Vrijdag 7 mei.  

Koningsdag 

De vakantie begint al meteen goed: op maandag 27 april is 

het Koningsdag.  Je kunt lekker ronddraaien op de kermis, de 

vrijmarkt bezoeken of naar het vuurwerk.  

Dat is wel laat, het begint om 22.00 uur maar, kom op, het is 

vakantie! 

Paasviering 

Op donderdag 2 april wordt op alle locaties het Paasfeest gevierd.  

Een feest van nieuwe hoop en nieuw leven. Het Paasverhaal vormt 

daarbij de basis. Bij de locaties vindt u de bijzonderheden voor 

die dag.  



Nieuws van de Larikslaan 

Nieuws van de Asserweg 

Nieuws van de Assendelftstraat 

Donderdag 2 april 

Paasviering. In de aula luisteren we naar het Paasver-

haal. Maar een gezellige Paaslunch staat natuurlijk ook 

op het programma. En ‘s middags eitjes zoeken met de 

Paashaas. Dat wordt een fijne dag!  

 

 

Donderdag 23 april:  

Musical 
We hebben er hard aan gewerkt maar het wordt dan 

ook fantastisch. Dit mag u niet missen: op donderdag 23 

april bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom in de Pau-

luskerk aan de Larikslaan. De musical begint om 19.30 

uur en duurt ongeveer tot 20.30 uur.  

De kinderen worden pas om 14.00 uur op school ver-

wacht, anders zou het, zeker voor de kleintjes, wel een 

erg lange dag worden. Voor eten wordt gezorgd.  

Donderdag 2 april 

Paasviering. Iedere groep maakt een lekkere taart voor 

een andere groep. Dat wordt smullen! 

 

Op dinsdag 7 april gaan de bruggroe-

pen A en B lekker uit naar 

Natuur Historisch Museum; Thema 

“Dieren verzamelen” 

Aan het museumbezoek is een workshop gekoppeld.  

Deze is op maandag 13 april . 

 

Vanaf 14 april gaat Burggroep A weer aan de slag in de 

schooltuin. We hopen natuurlijk weer op een rijke 

oogst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Nieuwbouw: de keuken is al prachtig  

     betegeld. 

Donderdag 2 april 

Paasviering.  We starten gezamenlijk om naar het Paasver-

haal te luisteren.  Daarna maken we een fijne lentewande-

ling en gaan we op zoek naar de verstopte eitjes.  Als we 

op school terugkomen, staat er een heerlijke lunch voor 

ons klaar. Dan is het feest nog niet gedaan: er volgt nog 

een actief paascircuit.  Dat wordt een fijne dag!  

  

  

 

 

 

Maandag 20 april 

De Bruggroepen gaan een weekje op pad. Zij gaan 

op kamp in het mooie kamphuis De Willyhoeve in 

Bergeijk.  Een week met spannende bosspelen, 

sportieve uitdagingen en lekker spelen  op het 

grote buitenterrein.  Het thema is “zintuigen”.  

Op vrijdag 24 april komen ze weer naar huis.  

Bibliotheektheater voor de kleintjes 

(vanaf 3 jaar) 

Woensdag 8 april:  

“Op reis met de vogelbende” 

Koos wil op reis. Al zijn vogelvrienden 

willen mee. Is er wel een leuke vakan-

tieplaats te vinden?  

Aanvang: 15.30 uur. Leden € 5,  

niet –leden € 7,50 


