Nieuwsbrief

vrijdag 18 februari 2022

Data:

Activiteit

Maandag 28 februari t/m donderdag 31 maart
Dinsdag 1 t/m vrijdag 4 maart 2022
Maandag 7 t/m vrijdag 11 maart 2022

Groot Project: alle klassen werken aan het thema ‘het Voedselbosje’
Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 en Adviesgesprekken groep 8
Geannuleerd: Kijkweek: kijkje in de groep van uw eigen kind(eren)
(indien mogelijk organiseren wij de kijkweek later in het schooljaar)
Ondernemend leren groep 1/2: u ontvangt een flyer!
Techniekmiddag groep 7/8 (onder schooltijd)
Theorie-examen groep 7 verkeer
Geannuleerd: ‘Kijkavond Groot Project’
Ondernemend leren groep 7: u ontvangt een flyer!
Studiedag team KiVa-training: alle leerlingen hele dag vrij
Goede vrijdag en 2e Paasdag
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Donderdag 17 maart 2022
Vrijdag 18 maart 2022
Woensdag 30 maart 2022
Donderdag 31 maart 2022
Vrijdag 8 april 2022
Donderdag 14 april 2022
Vrijdag 14 en maandag 18 april 2022
Woensdag 20 en donderdag 21 april 2022
Vrijdag 22 april 2022
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Maatregelen rondom het Coronavirus
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat veel Coronamaatregelen komen te vervallen, zo ook
de maatregelen die worden toegepast in het basisonderwijs. We zijn dan ook blij dat we langzaamaan weer
naar het normale kunnen teruggaan. Toch laten we nog niet alles helemaal los, omdat het op dit moment
moeilijk is om inval te regelen voor uitval van leerkrachten. Wellicht dat we in april of na de meivakantie echt
alles kunnen loslaten. Na de voorjaarsvakantie geldt het volgende op het Rastholt:
• De leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen vanaf 8.15u direct naar binnen. De groepsleerkracht
wacht ze op bij het hek.
• De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mogen vanaf 8.15u op het schoolplein komen. De
groepsleerkrachten staan dan ook op het plein. Om 8.25u gaan we dan naar binnen en om 8.30u
starten de lessen.
• In school komen de vaste looproutes te vervallen, laten we de cohorten los en ook het advies voor het
dragen van een mondkapje voor de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 komt te vervallen.
• Hygiënemaatregelen blijven van kracht; extra ventilatie, handen wassen, niezen in elleboog, geen
handen schudden, enz.
• De rapportgesprekken in maart voor de groepen 1 t/m 6 blijven we online voeren.
• We kijken of we de kijkweek later in het schooljaar alsnog kunnen organiseren.
• We willen u vragen om de gezondheid van uw kind(eren) goed in de gaten te houden. Signaleert u
klachten, dan is het advies om een zelftest te doen (u kunt school vragen voor het ontvangen van
testen). Bij een positieve testuitslag worden de richtlijnen gevolgd die het RIVM/de GGD voorschrijft.

Nieuwe leerlingen
In februari zijn Lian en Yuli Huang gestart in groep 1/2. Beide van harte welkom op het Rastholt en een hele
fijne tijd gewenst!
Incasso schoolreis en schoolkamp
In juni staan de schoolreizen voor de groepen 1 t/m 6 en het schoolkamp voor groep 7/8 gepland. De
leerlingen van groep 1/2 gaan op woensdag 22 juni naar de Drentse Koe. De schoolreis voor groep 3/4 en 5/6
staat gepland op vrijdag 3 juni naar Drouwenerzand. Groep 7/8 gaat van 20 t/m 22 juni op schoolreis naar
Erve Aaftink te Lemele.
De automatische incasso voor de schoolreizen en/of het schoolkamp staat voor de komende periode gepland.
Wanneer u hier geen gebruik van maakt, wordt u verzocht om de bijdragen zelf over te maken op het
rekeningnummer van Stichting Vrienden van het Rastholt (NL29 RABO 0377228265)? De kosten voor de
schoolreis zijn €15,- voor groep 1/2, € 25,- voor groep 3 t/m 6 en voor het schoolkamp is de bijdrage € 60,-.
Alvast bedankt.
Groot Project 2022: het Voedselbosje
Elk schooljaar werken we in het voorjaar met alle groepen aan een
gezamenlijk project dat wordt afgesloten met een kijkavond. Ook al
worden vrijwel alle maatregelen losgelaten, wij vinden het nog niet
verstandig om een Kijkavond in school met veel mensen te
organiseren. Dat betekent dat we de Kijkavond ook dit jaar helaas
annuleren. Van maandag 28 februari t/m donderdag 31 maart gaan
we in alle groepen werken rondom het thema ‘het Voedselbosje’. De
groepsleerkrachten houden u via Parro op de hoogte van alle
activiteiten in de verschillende groepen. Van het gehele project
wordt een filmpje gemaakt die op 1 april (geen grap) met u gedeeld
gaat worden.
Gratis naar Maya de Bij en het Gouden Ei
De organisatie van Binnenstad Hoogeveen heeft in de voorjaarsvakantie nog wat leuks voor alle kinderen in de
groepen 1 t/m 4. Als Binnenstad Hoogeveen organiseren zij op zondagmorgen 27 februari een peuter-kleuter
voorstelling van de allernieuwste film Maya de Bij en het Gouden Ei in de bioscoop van Hoogeveen. Kinderen
kunnen daar GRATIS naar toe, maar dan moeten zij eerst de 10 Gouden Eieren opzoeken die wij in 10 etalages
hebben ‘verstopt’ op de Hoofdstraat. In de vakantie kunnen zij dan gaan zoeken naar eieren. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Binnenstad Hoogeveen (0528 522191 /
coordinator@binnenstadhoogeveen.nl).

We wensen u en uw kind(eren) een hele fijne en
welverdiende voorjaarsvakantie.
We zien elkaar weer op maandag 28 februari 2022

Met vriendelijke groet,
Team obs het Rastholt
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