
OP DE MAT(H)
projecteditie 2010

Deze afgelopen week (12-15 april) stonden de hobby’s van de leerlingen 
van de Larikslaan centraal.
Wat doe jij in je vrije tijd? Wat doe je graag en wat kan jij goed?
Vele hobby’s passeerden de revue: van lezen tot dansen, van toneel spelen 
tot spelen in het circus en van voetballen tot het trommelen op de djembé.
In deze krant een kort overzicht van de activiteiten deze week.
Toegevoegd is ook een uitgebreide lijst van activiteiten, sportverenigingen, 
clubs, etcetera in Rotterdam en omstreken. Mocht iemand op zoek zijn 
naar een nieuwe vrijetijdsbesteding dan is er vast wel iets moois te vinden.
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Hobby’s, vrije tijd en talent

Op maandag begint de projectweek met een samenkomst 
in de aula. Twee figuren zitten zich daar vreselijk te verve-
len: “we weten niet wat we moeten doen, we vervelen 
ons”.
Gelukkig brengen de kinderen dit tweetal op een aantal 
goede ideeën: blijf niet liggen luieren, ga sporten, lezen, 
muziek maken, toneel spelen, tuinieren of knutselen!!

Ook wordt op deze dag het 
startschot gegeven voor een heuse 
bouwwedstrijd tussen de groepen: maak 
van rietjes de hoogste toren.
Op donderdag zal de winnaar bekend 
gemaakt worden!

Maandag



Op dinsdag kunnen de kinderen kiezen tussen een 
heleboel fantastische activiteiten.
Allemaal dingen die leuk zijn om te doen, niet al-
leen op school, maar ook thuis, in je vrije tijd.

Zo kan je sporten met juf Odette, of luisteren naar 
een spannend verhaal (in samenwerking met 
boekhandel Coelers).
Sommigen kiezen voor trommelen op de djembé 
of tuinieren.
En wat te denken van echt beeldhouwen of toneel 
spelen.
Weer anderen maken kunstwerken, die binnen-
kort in de etalage van boekhandel Coelers op de 
Peppelweg te bezichtigen zullen zijn: een bezoekje 
waard!
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dinsdag
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woensdag

Op woensdag wordt er een mooie film ver-
toond, waarin verschillende leerlingen vertellen 
over hun hobby, stevig ondervraagd door juf 
Bernadien.
Verschillende papa’s en mama’s hebben ook nog 
eens bij de activiteiten buiten school gefilmd 
(waarvoor dank!)

Zo vertelt Melanie over paardrijden en wave-
boarden, Jesse over voorlezen, Jasmine over 
dansen en Ian over het tekenen van strips.
We zien leerlingen muziek maken, puzzelen en 
voetballen en Max bij theater Hofplein.
En wat te denken van Koen en Janneke bij cir-
cus Rotjeknor en Cheyenne op ballet.

Wat een boel hobby’s en wat hebben al die leer-
lingen van de Mattheusschool een talent!

donderdag

Op donderdag mogen we eerst nog 
even luisteren naar een muzikaal ver-
haal (met plaatjes !) voordat de win-
naar van de bouwwedstrijd bekend ge-
maakt wordt.
De spanning stijgt.
En dan is het zo ver: alle bouwwerken 
passeren de revue.
De Kermits hebben onder het motto 
“klein maar fijn” een prachtig bouw-
werk geknutseld: deze is duidelijk het 
fijnst!
Die van de Emo’s is ongelooflijk kunst-
zinnig (het lijkt wel een bouwwerk van 
De Stijl!): deze is het mooist!

De Ernies hebben een erg mooi idee gebouwd: met een inventieve bevestiging aan de muur. 
Deze is natuurlijk het slimste!
De Koekies hebben zelfs een bezemsteel nodig om alle rietjes op hun plaats te houden. Zij 
hebben de meeste rietjes gebruikt en hebben het volste ontwerp.
De Schakel hebben een schitterende Eiffeltoren gemaakt: het lijkt wel Parijs! Deze is duidelijk 
het meest vrolijke bouwwerk.
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En de Gonzo’s, als laatste, hebben geleerd dat 
je met behulp van driehoeken het stevigst (en 
dus hoogst) bouwen kunt (zie de foto hier-
naast). Dit is echt het hoogste en stevigste ge-
bouw!

De jury kiest in al haar wijsheid uiteindelijk het 
mooiste ontwerp als winnaar: 
De Elmo’s!! Gefeliciteerd!!

(En over de uitslag wordt niet gecorrespon-
deerd!)



Projecteditie 2010

 pagina 6

Na de uitreiking van de prijs en natuur-
lijk iets lekkers voor iedereen sluiten we 
de projectweek af.

Het was maar wat leuk om te horen over 
alles wat je doen kunt in je vrije tijd.
Wat een leuke hobby’s zijn er, en wat 
een leuke activiteiten.

En het mooiste van allemaal: iedereen 
kan het doen, iedereen kan kiezen voor 
een hobby, want:

iedereen heeft talent!

Mijn hobby’s zijn: klimmen (op 
de wand), strips tekenen en op 
de computer.
Ik wil ook nog graag op kara-
te.
Ik heb genoeg vrije tijd.
Ik klim op dinsdag, dus dan 
zou het beter uitkomen als ik 
op donderdag naar karate ga.
Hobby’s kosten best veel tijd!
Ian

Mijn hobby is ballet. Ik zit op de 
balletschool met tien kinderen 
(negen meisje, één jongen). Ik 
vind ballet wel iets voor meisjes.
Wij dansen op klassieke muziek. 
Ik draag special kleding en 
schoenen (spitzen).
Wij oefenen elke maandag. 
Verder speel ik graag op de Nin-
tendo spelletjes over babyverzor-
ging of het dierenasiel bijvoor-
beeld.
Jessica

Binnenkort meer foto’s op onze website:
www.zmlk.nl
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