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 Sociale veiligheid 

Lekker schaatsen, heerlijk  cur-
len of winterse gezelligheid? 
Alles is mogelijk bij Schaats-
baan Rotterdam! Kom met de 
hele familie genieten van onze 
strakke en gezellige ijspiste. 
Waan je tijdelijk in een winter-
sportdorp op ons Koek & Zo-
pieplein. Elke dag geopend van 
09:00 - 22:00 uur. 

Bezoek 

www.schaatbaanrotterdam.nl  

Een splinternieuw jaar en daarom de nieuwsbrief in een nieuw  

jasje.  Uiteraard weer met alle informatie die voor u als ouder van 

belang is.  We hopen  u ook dit jaar weer goed op de hoogte te kun-

nen houden van het wel en wee van de Mattheusschool en het Rot-

terdamcollege.  

En natuurlijk wensen wij u en de uwen een goed en gezond 2016. 

 

We weten nog niet of het gaat sneeuwen in 

januari. Maar als er een dik pak valt,  

denken jullie dan aan de  vogels? Die heb-

ben het heel moeilijk in de kou en de 

sneeuw.  

Maak er een gezellige activiteit van en rijg 

pinda’s aan een snoertje of maak een vet-

bol. Succes gegarandeerd en de vogels? Zij 

belonen u in het voorjaar met feestelijk  

gezang.  

http://www.dagjeweg.nl/tools/regclick?url=http%3A%2F%2Fwww.schaatbaanrotterdam.nl&medium=pagina&content=uitstapje
http://www.dagjeweg.nl/tools/regclick?url=http%3A%2F%2Fwww.schaatbaanrotterdam.nl&medium=pagina&content=uitstapje


SO 

VSO 

Projecten 

De eerste 2 weken van januari staat “Winter” op het 

programma.  En nu maar hopen dat het ook echt een beet-

je winter wil worden… 

Vanaf 18 januari leren we alles over 

het alarmnummer “112”. Wanneer 

mag je dat bellen en hoe doe je dat? 

 

Vrijdag 29 januari 

Maandafsluiting. We nemen afscheid van januari en be-

groeten februari.  Dikkie Dik zal de overige kinderen ver-

maken met een optreden.  

 

 

De Rotterdamse Schouwburg 

Zondag 24 januari:  

Pudding Tarzan 

Iwan wordt door zijn klasgenoten gepest. Iedereen 

noemt hem Pudding Tarzan. Dat doet hem pijn en 

maakt hem verdrietig. Maar gelukkig heeft hij fan-

tasie en gevoel voor humor. Pudding Tarzan be-

handelt een vervelend onderwerp, maar toch loop 

je waarschijnlijk vrolijk de zaal uit, door de muziek 

en de grappige liedjes.  

Vrijdag 15 januari 

De bruggroep C gaat naar het Chabot museum in 

Rotterdam.  Dit museum is gevestigd in de mooie 

villa in het Museumpark.  

 

4 janauri 

Groep A+ start het project “Hoe 

komen we de winter door?” 

Alle  aspecten van de winterse peri-

kelen komen aan bod. En mis-

schien…..kunnen we gaan schaat-

sen…..? 

Sociale Veiligheid 

 

Na de kerstvakantie starten we op het VSO een  

traject rondom sociale veiligheid.  In  

samenwerking met de politie zullen we een pro-

gramma samenstellen dat aansluit bij het niveau 

van de leerlingen en ingaat op situaties waar leer-

lingen vragen over hebben.  

De wijkagent zal hierdoor regelmatig op school zijn 

om onze leerlingen les te geven en vragen te beant-

woorden.   

Heeft u de schoolbijdrage al betaald?  Zo 

niet, dan verzoeken wij u  dringend dit zo 

spoedig mogelijk te doen. Zo kunnen wij 

ook in de toekomst leuke Sinterklaas– en 

kerstfeesten blijven vieren.  


