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Zomervakantie
Eerste schooldag van het schooljaar 2022/2023
Feestelijke opening schooljaar 2022/2023: u bent vanaf 13.00u van harte
welkom op het schoolplein
Bezoek van de kriebelbrigade voor de luizencontrole

Woensdag 31 augustus

Feestelijke afsluiting schooljaar 2021/2022
Het zit er op, het schooljaar 2021/2022 is afgerond. Gisteren
hebben we dit feestelijk gevierd met alle leerlingen. Zo hebben we
met de hele school samen Bingo gespeeld, was er een
playbackshow, konden de kinderen op het plein spelen met alle
materialen van de Zoembus, werden er in de eigen groep
verschillende spelletjes gespeeld en werden de kinderen
getrakteerd op ‘taartjes’ en patat met knakworst. Maar ook
namen we als school officieel afscheid van juf Olga. Het was een
zeer geslaagde en feestelijke dag!
Jaarplanner 2022/2023
De jaarplanner voor 2022/2023 is gevuld. Deze hebben de leerlingen vandaag op papier mee naar huis
gekregen. Tevens hebben we de jaarplanner voor het komende schooljaar bij deze nieuwsbrief als bijlage
toegevoegd.
Schoolkrant
Dit schooljaar geven we op het Rastholt twee keer de schoolkrant in digitale vorm uit. De tweede schoolkrant
van dit schooljaar zit als bijlage bij deze nieuwsbrief. Geniet samen met uw kind van alle leuke tekstjes,
tekeningen, knutseltips en puzzels!
Kijkje in de nieuwe groep
Vandaag hebben de leerlingen een kijkje genomen in de nieuwe groep. Ze hebben ‘kennisgemaakt’ met de
leerkracht en konden vragen stellen over hoe het gaat in de nieuwe groep.
Ouderhulplijst 2022/2023
Bij de vorige nieuwsbrief hadden we het opgaveformulier voor de Ouderhulp 2022/2023 toegevoegd. Mocht
u deze nog niet hebben ingeleverd, dan kan dat ook via de e-mail (obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl). Het
formulier hebben we nogmaals als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd. Dank u wel voor het inleveren.

Even voorstellen…juf Kim
Hallo allemaal, mijn naam is Kim Benjamins-Kuik. Vanaf volgend schooljaar mag ik op
het Rastholt aan de slag als intern begeleider. Daar heb ik erg veel zin in. Ik ben al een
aantal jaren de intern begeleider van obs De Zandloper in Stuifzand en daar ben ik ook
groepsleerkracht van groep 4 en 5. De combinatie vind ik zelf erg leuk. Lang geleden
heb ik mijn LIO stage van de Pabo op het Rastholt gedaan en daarna ook gelijk als
leerkracht aan de slag in verschillende groepen. Destijds een erg leuke tijd gehad en
vind het nu ook erg leuk om weer terug te keren. Ik ben moeder van twee kinderen,
namelijk: Mason van 5 jaar en Charlie van 2 jaar oud. Ik woon zelf in Hoogeveen. Ik hou
erg van bodypump en crossfit. Ik kan erg genieten van lekker eten, actieve uitjes en
lezen. Tot ziens in het nieuwe schooljaar en alvast een fijne vakantie allemaal!
Even voorstellen…juf Rianne
Hallo allemaal, mijn naam is Rianne Guit en ik ben 27 jaar. Ik woon in Hoogeveen met mijn
vriend en twee dochters van 2 jaar en 10 maanden oud. Mijn hobby’s zijn lezen, films kijken
en leuke dingen doen met mijn gezin en/of vrienden. Ik werk nu vijf jaar in het onderwijs. In
deze jaren heb ik altijd in de onderbouw gewerkt. Hierin kan ik mijn creativiteit kwijt en ik
haal veel energie uit het lesgeven aan jonge kinderen. Mede daardoor heb ik heel veel zin
om op het Rastholt te gaan werken! Ik kijk er erg naar uit om jullie allemaal te leren kennen.
En voor vragen (of voor een gezellig kletspraatje) kun je mij altijd even aanschieten. Ik wens
jullie allemaal een hele goede vakantie en tot snel! Groetjes, Rianne

Feestelijke opening schooljaar 2022/2023
Een schooljaar feestelijk afsluiten doen we al jaren. Maar komend schooljaar willen we ook graag feestelijk
met alle leerlingen en ouders/verzorgers openen. U bent op 29 augustus vanaf 13.00u dan ook van harte
welkom op het schoolplein om samen met het team en de leerlingen het schooljaar 2022/2023 feestelijk te
openen! Vandaag in Parro plaatsen we alvast een oproep voor hulp
.

Heel graag willen wij alle leerlingen, ouders en verzorgers van het Rastholt
een heel fijne en welverdiende zomervakantie wensen. Ontzettend bedankt voor alle
hulp in het afgelopen schooljaar, in welke vorm dan ook!
Samen met u zorgen wij ervoor dat alle leerlingen het fijn hebben op school.
Dat verdienen ze, stuk voor stuk!
Geniet de komende zomervakantie van de rust,
van elkaar en hopelijk ook van het mooie weer.
We zien elkaar gezond en opgeladen weer terug op maandag 29 augustus!
Met vriendelijke groet,
Team obs het Rastholt
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