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Deze maand begint 

de lente. Gelukkig, 

die lange koude win-

ter is eindelijk voor-

bij.  

Op naar de zo-

mer…….! 

Geen vakantie deze maand. We moeten 

er nog even op wachten, maar u leest 

daar alles over in de nieuwsbrief van 

april.  

Wel kunt u alvast noteren dat de kinde-

ren vrij zijn op Goede Vrijdag (2 april) 

en op maandag 5 april (2e Paasdag) 

Schoolfotograaf 

 

Dat was een spannende dag toen de schoolfotograaf kwam! Alle 

kinderen zagen er prachtig uit.  U heeft inmiddels de foto’s ge-

kregen of uw kind krijgt ze binnenkort mee naar huis. . 

Van belang om te weten:  

* U kunt de hele set afnemen voor een bedrag van  € 10,- 

* Als u de envelop openmaakt, moet u de set kopen 

* maakt u een en ander zo snel mogelijk in orde 

Op donderdag 4 maart start op locatie Larikslaan een cursus op-

voedondersteuning. Deze cursus wordt gegeven in samenwerking 

met MEE Rotterdam. 

Er is nog een plekje over, dus wilt u alsnog deelnemen, meldt u dan 

aan bij: 

Luuk van Troost 010-4223517 

Attentie: 

 

Dinsdag 16 maart 

Studiedag 

Op deze dag zijn alle leerlingen van 

alle locaties vrij.  



Nieuws van de Larikslaan 

9 maart 

Kunstenaar in de klas. Hierbij staat fotografie 

centraal. De leerlingen zijn zowel fotograaf als 

model. Het gaat hierbij vooral om de praktijk: 

hoe kun je op een foto staan? Hoe maak je een 

leuke achtergrond?  

Aan het einde van de dag kunnen de leerlingen 

alle foto’s bekijken. 

Op 9 maart zijn de Middengroep A en B en Burg-

groep D aan de beurt.  

Op 23 maart komt de kunstenaar in de Brug-

groep B en C.  

 

12 maart 

De hele vso-afdeling gaat naar De Doelen voor 

een concert van de Marinierskapel. Dat 

wordt genieten van mooie muziek.  

Nieuws van de Schoolstraat 

Nieuws van de Assendelftstraat 

Leontine, locatieleider van de Schoolstraat, 

heeft een mooie gezonde zoon gekregen.  

Hij heet Gijs Pieter.  

 

Om alles een beetje in even-

wicht te houden heeft juffrouw 

Evelien een dochter gekregen: 

Trinnity 

Het is u vast niet ontgaan: de Olympische Winterspelen 

zijn begonnen. 

In diverse groepen wordt dit thema behandeld. De groep 

Ernie weet er inmiddels al heel veel van. Na de voorjaars-

vakantie wordt dit thema nog iets uitgebreid, sport 

in het algemeen komt dan aan de orde.  

 

 

In de groep Gonzo wordt het thema “Olympische Spelen” 

iets meer uitgediept. Het thema bestaat uit twee cate-

gorieën: 

- Olympische Spelen:  het ontstaan en de geschiedenis 

van de Spelen 

- Canada: veel informatie over dit grote land.  

Nog een extra bericht: 

 

Musical VSO: vrijdag 25 juni 

Ook op de musicaldag van het vso, komen de leer-

lingen later op school. De schooldag begint dan om 

13.00 uur. De musical is die avond. U bent natuur-

lijk van harte welkom die avond en u krijgt tzt alle 

informatie over deze dag.  

Aan de taxicentrales zal ge-

vraagd worden de leerlingen pas 

om 13.00 uur naar school te 

brengen.  

 

Extra bericht…….extra bericht 

 

Jaarafsluiting: donderdag 10 juni 

De jaarafsluiting is dit jaar een beetje anders 

dan u gewend bent.  

Dit jaar presenteren wij u met trots de musical 

“De Mattheusstraat”.  

Vanaf 2 maart gaan we goed oefenen met de 

kinderen.  

U krijgt later nog alle informatie over deze dag 

maar we kunnen u nu alvast vertellen dat de 

kinderen op donderdag 10 juni pas ‘s middags 

naar school komen.  Dit omdat de musical ‘s 

avonds begint en de dag voor de kinderen an-

ders veel te lang is.  Zo kunt u hier bijtijds re-

kening mee houden.  

19 maart 

Doe-middag 

Dinsdag 30 maart 

Maandafsluiting. De maand maart is alweer voorbij 

en de Kermits zullen deze feestelijk afsluiten.  

 

De Schakelgroep bereidt zich goed voor op de 

overstap naar het vso. Twee maal per week wordt 

de vso-locatie bezocht voor een les techniek of 

een les koken.  De leerlingen hebben het er erg 

gezellig.  


