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St. Mattheusschool 

Rotterdamcollege 

Studiedag 

Op dinsdag 10 november heeft het team van de  

St. Mattheusschool en het Rotterdamcollege een 

gezamenlijke studiedag.  

Alle leerlingen van beide afdelingen zijn die dag vrij.  

Pietenpret 

Op vrijdag 20 november verwelkomen we de Zwarte Pieten 

voor een gezellige feestochtend:  

Pietenpret 

We gaan weer genieten van diverse optredende collega’s en 

hopen weer op spectaculaire bijdragen.  En natuurlijk komen 

de Pieten op bezoek met strooigoed en een lekkernij.  

Dat wordt een leuk feestje in onze nieuwe aula met een heus  

podium.  

Pfff, wat een saaie maand, geen vakantie, geen feesten. 

Dus gaan we naar het theater. In Studio de Bakkerij aan de 

Bergweg kun je terecht voor een meezing, meedans en mee-

doen verhaal over een krokodil die graag zou willen probe-

ren of een kindje lekker smaakt.  De voorstelling is op  

zondag 8 november om 11.00 uur 

Herfst, herfst 

wat heb je te koop? 

Duizend kilo bladeren 

op een hoop 



Nieuws van het SO 

Nieuws van het RC 

Maandag 2 november 

De Fozzies pakken de herfst groots aan. Zij star-

ten die dag met het thema “herfst en kabouters” 

omdat iedereen weet dat kabouters vooral in de 

herfst erg actief zijn.  

Om deze activiteit te spotten, gaan ze die dag 

naar het bos. Wie weet komen ze deze nijverige 

baasjes tegen!  

 

Overigens zullen ook de overige so-groepen aan-

dacht besteden aan de herfst.  

Vanaf 16 november staat het so in het teken van 

Sinterklaas.  

 

Maandag 30 november: maandafsluiting. De  

Ernies verzorgen een optreden. We hopen op een 

leuk kabouterliedje.  

Thema van de maand 

Het thema dat deze maand aan bod 

komt heeft alles te maken met gezond-

heid. Zo besteed de afdeling aandacht 

aan de dokter, de tandarts en het  

lichaam.  

 

En over lichaam gesproken, wist u dat de  

Tommies op dit moment een keer per week op 

donderdag judo-lessen volgen?  

 

 

Nieuws van de auti-afdeling 

 

Woensdag 18 november 

Bruggroep A gaat naar de kinderboerderij voor een 

lesje “van boer tot bakker”. Misschien mogen ze ook 

zelf brood bakken. Dat wordt smullen! 

 

Op maandag 30 november is Middengroep B aan de 

beurt. Ook zij gaan deze les volgen op de kinder-

boerderij.  

Ad & Eefje (en het verloren paradijs) 
vertelt met prachtige jazzy popmuziek, 

zang en vooral veel humor een junior-

versie van het verhaal van Adam en Eva. 

Het gaat over twee kinderen die uit het 

paradijs vallen en samen een nieuwe we-

reld moeten opbouwen. Maar de vraag is 

hoe je dat doet, terwijl alles om je heen 

is veranderd en niet meer veilig is?  

Zondag 8 nov. Theater Zuidplein 

Heeft u de schoolbijdrage al  

betaald? Als u dit nog niet gedaan 

hebt, dan graag zo spoedig mogelijk. 

U kunt ook besluiten om nu de helft 

te betalen en in december de 2e ter-

mijn. Wilt u in 

meer termij-

nen betalen, 

neem dan even 

contact op met 

school.  


