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 Nieuws van de afdelin-

gen 

INTERESSANTE INFOR-
MATIE 
 
* KAMP SO 
* KINDERBOEKENWEEK 
* STUDIEDAG 

 

Maandag 31 oktober:  

Halloween 

Dit van oorsprong Keltische feest is vanuit Amerika overgewaaid 

naar Nederland.  Heksen, zwarte katten, vleermuizen en ander 

gespuis speelt hierin een belangrijke rol. Kinderen mogen die 

avond verkleed langs de deuren om snoepgoed op te halen.  

Vraag wel even of je vader of moeder meegaat. Misschien wil je 

moeder zich wel als heks verkleden! Dat wordt griezelen maar 

vooral lachen en snoepen! 
Herfst, herfst wat heb je te koop 

Duizend kilo bladeren op een hoop 

Zakken vol met wind 

Ja m’n kind 

‘k Weet niet of jij dat aardig vindt 

Herfstvakantie 

Op maandag 17 oktober begint de herfstvakantie. Deze duurt tot 

vrijdag 21 oktober. Op maandag 24 oktober moeten we weer 

naar school.  

Studiedag : vrijdag 7 oktober 

Deze studiedag is voor alle afdelingen. 

Alle leerlingen van de Mattheusschool 

en Rotterdamcollege zijn die dag vrij.  

Vooraankondiging…...vooraankondiging….. 

Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waar-

mee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiks-

vriendelijke en vaak leuke wijze.  

Maar social media kan ook een gevaarlijk kantje hebben als het op de 

verkeerde manier wordt gebruikt. Om u als ouder te informeren en te 

ondersteunen in het gebruik van social media door uw kind organiseert  

onze school in samenwerking met de Ouderraad een thema-avond op  

Maandag 21 november 2016. verdere informatie volgt in de nieuws-

brief van november.  Schrijft u deze datum alvast in uw agenda.  



SO 

VSO 

Dinsdag 4 oktober—donderdag 6 oktober 

Kamp so 

We gaan naar ons vertrouwde kamphuis in Bergeijk voor een paar 

heerlijke dagen in de natuur. Bos, speeltuintje, heide, wandelpaadjes, 

voetbalveld, kortom alles is aanwezig om er een paar fantastische 

dagen van te maken.  Het thema van dit jaar is “Muziek!” Let op: voor 

de kinderen die op kamp gaan, rijdt de taxi niet op donderdag. U 

moet die dag uw kind zelf van school ophalen. De tijd geven wij nog 

aan u door.  

 

 

Niet alle leerlingen gaan mee op kamp, sommige kinderen zijn echt 

nog te klein. Maar daarom niet getreurd: ook zij maken er een paar 

gezellige dagen van.  Op dinsdag gaan we lekker spelen in speeltuin 

De Torteltuin. Op donderdag een bezoekje aan de kinderboerderij .  

Om dit goed voor te bereiden, startte al in september het project 

“Boerderijdieren”.  Aansluitend een gezellige picknick op school. Die 

middag zijn er diverse activiteiten zoals film en spelen in het speello-

kaal. Al met al wordt dit een fijne weel voor de kleintjes 

 

Op woensdag  5 oktober start de Kinderboeken-

week.  

Het thema van dit jaar is “Opa’s en Oma’s”.  

Op het Rotterdamcollege wordt  in 

projectvorm aandacht besteed aan dit 

thema.  De leerlingen worden hierbij 

uitgedaagd om een gedichtje te maken 

over opa(‘s) en oma(‘s).  

Een leidraad daarbij zijn de gedichtjes 

in de bundel  “Opa, hou jij het nog 

vol?” Op 12 oktober wordt dit thema 

feestelijk afgesloten.  

 

Vrijdag 14 oktober 

Uitreiking van de certificaten.  

Theatervoorstelling  
"Maanstralen"  

in bibliotheek Charlois. 
 

De toneelgroep "Kijk Haar Nou" speelt tijdens de  
Kinderboekenweek 2016 haar voorstelling "Maanstralen" 
in bibliotheek Charlois. Sophie ontmoet haar overleden 
opa waar ze veel van hield. Samen  
beleven zij spannende avonturen. Deze ontroerende en 
vrolijke familie-voorstelling vol vaart en muziek, gaat 
over de bijzondere band die kinderen met hun Opa en 
Oma hebben.  
 
"Maanstralen" is geschikt voor kinderen en ouders van 4 
tot 100 jaar en duurt 60 minuten. 
 
Woensdag 12 oktober 
Toegang:  Gratis 
Tijd: 10.30 - 11.30 
Informatie:  Balie bibliotheek Charlois 
Clemensstraat 111 
3082 CE ROTTERDAM 
Telefoon 010-2816363 
E-mail char-

Maandag 31 oktober 

We zwaaien oktober uit en begroeten de maand  

november.  De Ernies zijn aan de beurt om daar een 

feestelijk tintje aan te geven.  

 

Paardrijden 

Hoe leuk is dat! Een project  met het Stichting Trust-

fonds en manege de Hazelaar biedt onze leerlingen de 

kans om een keer in de week te gaan paardrijden. Op 

donderdagmiddag rijden de Dikkie Diks en op vrijdag-

middag zijn de Oscars de gelukkigen.  

De kinderen genieten van het contact met de paarden 

en gaan elke week met heel veel plezier naar manege  

De Hazelaar.  

mailto:charlois@bibliotheek.rotterdam.nl

