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IN DIT NUMMER 

 Nieuws van de afdelin-

gen 

INTERESSANTE INFOR-
MATIE 

 RECHTSTREEX 

 DUIKTANK 

 OUDERAVONDEN 
 
 

RECHTSTREEX 110MORGEN (OUD-HILLEGERSBERG) 

Aleyda van Raephorstlaan 243, Rotterdam 

Welkom bij Rechtstreex 110Morgen (Oud-Hillegersberg). Kent u 

het concept al? U kunt allerlei producten, veelal biologisch, bestel-

len en ophalen bij het Rotterdamcollege. Er is een uitgebreid aan-

bod: groenten, fruit, kaas, eieren, vlees enz. En dat alles recht-

streeks van de telers. De leerlingen maken uw bestelling klaar en u 

kunt de producten ophalen op donderdag en vrijdag tussen 11.00-

14.30 uur. Bestellen kan vanaf vrijdag 19:30 tot maandag 10:00 

uur. Let op: vrijdagmiddag is het nieuwe assortiment voor de komen-

de week pas weer definitief. Het aanbod kan dus per week wijzigen. 

Wilt u ook gebruik maken van het aanbod, meldt u dan aan bij 

www.rechtstreex.nl. en u krijgt wekelijks via de mail de bestellijst. 

U kunt altijd even met de school bellen voor meer informatie. Vraag 

dan even naar Kees, Mariët of Cokkie.  

 



SO 

VSO 

Ouderavond 

Op dinsdag 30 aug. Is een algemene ouderavond voor de so– en 

auti-afdeling. De avond begint om 19.30 uur. U krijgt op die 

avond informatie over de school en specifiek over de groep van 

uw kind.  Het gaat daarbij om de algemene  groepsinformatie.  

 

Zeilen 

Op dinsdag 6 september gaat de groep Gonzo zeilen op de  

Kralingseplas.  Op dinsdag 13 september is de groep Tommie aan 

de beurt.  

 

Honkbaltoernooi 

Deze was gepland voor de zomervakantie, maar door het slechte 

weer is dit toernooi afgelast. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet, 

dus opnieuw een datum gepland en wel op donderdag  

8 september. De Schakels doen hier aan mee.  

 

Zeilen 

Op dinsdag 30 augustus gaat vso-groep A+ zeilen op de  

Kralingseplas. Op donderdag 1 september is de Eindgroep aan 

de beurt. We hopen op mooie nazomerdagen zodat de leer-

lingen optimaal kunnen genieten.  

 

Ouderavond 

Op woensdag 31 aug. Is een algemene ouderavond voor de vso-

afdeling. De avond begint om 19.30 uur.  

U krijgt informatie over het Rotterdamcollege en over de groep 

van uw zoon/dochter.  

 

Honkballen 

Op donderdag 8 september is het uitgestelde honkbaltoer-

nooi. Diverse leerlingen  van het Rotterdamcollege zullen hier 

aan mee doen.  

 

Duiken 

Wat een uniek gebeuren! In de week van  

19 t/m. 23 september staat er een duiktank bij de 

school. Alle leerlingen worden in de gelegenheid 

gesteld om, uiteraard met toestemming van de 

ouders, een proefduik te maken en een echte on-

derwaterervaring op te doen.  

Er nog komt een rooster en verdere informatie.  

Theater Zuidplein 

Zondag 25 september 14.15 uur 

Daar komen de dieren 
Wildlife 
Prachtige Wildlife beelden vormen het decor 

van dit bijzondere theaterprogramma. 

Het publiek wordt ondergedompeld in de leef-

omgeving van de wilde dieren en de characters 

van de WNF-Bamboeclub. Met speciaal hier-

voor gecomponeerde muziek brengt Ageeth 

met haar muzikanten beeld en live muziek sa-

men. 


