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  Hoe staat het met     

   de nieuwbouw? 

 

Het sloopwerk is in 

volle gang! 

Kindertheater in Rotterdam 

Nieuwe Luxor:  

6 november: Bob de Bouwer. Bob moet het theater verbouwen. Dat lukt 

uiteindelijk met de hulp van de kinderen.  

Rotterdamse Schouwburg 

10 november: Wim is weg. Een echte roadshow over Wim op weg naar 

Spanje op zijn rode driewieler 

17 november: Achter je! Voorstelling met Lejo, het vingerpopje in een  

grote poppenkast.  

Vrijdag 22 november 

Pietenpret.  

Dit geweldige feest is voor alle leerlingen. De kin-

deren van de Asserweg komen met het busje en 

openbaar vervoer naar wijkgebouw Castagnet aan de Larikslaan.  

Voor de vso-leerlingen wordt een bus gehuurd. En als we eenmaal  

allemaal binnen zijn dan barst het feest los.  

Natuurlijk zijn ook de Pieten weer van de partij en de band en 

koor spelen en zingen tot het dak er af gaat.   

Denkt u aan de schoolbijdrage?  

Per 1 december moet het volledige bedrag bij ons binnen zijn.  

Heeft u nog niet betaald, doet u dat dan wel op tijd.  

Dank namens alle leerlingen.  



Nieuws van de Larikslaan 

Nieuws van de Asserweg 

Nieuws van de Assendelftstraat 

Maandag 4 november 

 

Een gezellige doe-middag op de Larikslaan. Er komen ook 

deze middag weer leuke en spannende activiteiten voorbij.  

Je weet haast niet wat je moet kiezen!  

 

Vrijdag 22 november 

Pietenpret in de Castagnet.  

EuroDisney: 5, 6 en 7 november 

Soms komt er zo maar een geweldige meevaller 

op je pad. Dat geldt zeker voor de midden– en 

eindgroepen. Zij mogen 3 volle dagen naar Eu-

roDisney bij Parijs.  

De leerlingen logeren met begeleiding in  een 

huisje en bezoeken 2 dagen het park. Dat wordt genieten!  

 

Vrijdag 22 november 

Pietenpret in de Castagnet. 

Vrijdag 29 november 

 

Maandafsluiting. Het thema van deze 

maandafsluiting is “Sinterklaas”. 

De Gonzo’s verzorgen een optreden.  

 

Thema van de maand november: 

 

herfst 

Thema’s  

Begin november loopt het project “Post”nog even 

door. Dit thema leeft bij de leerlingen, ze bezor-

gen post bij elkaar en leren er zo van alles van.  

Zo rond 18 november start het project “Sesamstraat”. Sint 

bezoekt Sesamstraat en hoe dat gaat 

Vrijdag 22 november 

Pietenpret in de Castagnet.  

 

Stage 

Sinds enige tijd loopt de groep Bert een lol-stage (= Leren Op 

Locatie) bij de Schone Lei in het Kralingse Bos.  Ze doen daar 

allerlei karwijtjes, zoals schoonmaken, zout– en pepervaatjes vul-

len enz.  

De Bertjes werken hard en hebben er erg veel plezier in.  

Musical 

Daar wordt elke week hard aan gewerkt.  

Onder begeleiding van een professionele re-

gisseur wordt het spel intensief geoefend. 

Maar ook zang, dans, decor, kleding enz. krijgt 

al echt vorm.  

Donderdag 13 maart is de uitvoering, dus 

houdt u die avond in ieder geval vrij.  

De voortgang van de voorbereidingen kunt u 

volgen op een speciaal blog. Via de sites van 

St. Mattheus en RotterdamCollege kunt u 

naar dit blog doorklikken.  Voor ouders en 

leerlingen is een wachtwoord ingesteld: Rot-

terdam01. Klik op het logo op de site en bin-

nenkort kunt u de voorbereidingen een beetje 

meebeleven.  

Thema avond Ouderraad 

Op donderdag 14 november organiseert de Ou-

derraad weer een interessante thema avond. Dit 

keer over “Sport en Beweging”.  

Zoals we weten is sport voor alle kinderen van 

groot belang. Wilt u meer weten over de mogelijk-

heden van uw kind, houdt u 

deze avond dan vrij. U 

krijgt hierover nog informa-

tie van de Ouderraad.  


