Nieuwsbrief

vrijdag 19 februari 2021

Data
22 februari t/m 26 februari 2021
Vrijdag 19 maart 2021
Maandag 22 t/m vrijdag 26 maart 2021
Vrijdag 2 en maandag 5 april 2021
Dinsdag 6 t/m vrijdag 30 april 2021
20, 21 en 22 april 2021
Vrijdag 23 april 2021
Dinsdag 27 april 2021
3 t/m 14 mei 2021

Activiteit*
Voorjaarsvakantie
Alle leerlingen krijgen hun rapport mee naar huis
Rapportgesprekken (digitaal)
Goede vrijdag en 2e Paasdag: alle leerlingen vrij
Groot Project (Lightversie): het Koningshuis
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen (aangepaste vorm i.v.m. Corona)
Koningsdag: alle leerlingen vrij
Meivakantie

*In verband met de Coronamaatregelen kan het zijn dat bepaalde activiteiten geen doorgang vinden of aangepast worden
aangeboden. We houden u hiervan op de hoogte

Bedankt!
De eerste twee fysieke schoolweken zitten er weer op! Wij willen alle ouders en
leerlingen bedanken voor de wijze waarop deze zijn verlopen. Vandaag start de
voorjaarsvakantie. We hopen de vakantie voor wat rust en ontspanning zal
zorgen. Op maandag 1 maart 2021 gaan we met elkaar vol nieuwe energie weer
starten. Wilt u bij het halen en brengen denken aan de 1,5 meter afstand en het
advies om een mondkapje te dragen. In de bijlage nogmaals de nieuwe
beslisboom (vorige week ook via Parro gedeeld). Wellicht een verheldering van
de richtlijnen rondom neusverkoudheid.
Rapportgesprekken maart 2021
In de week van 22 t/m 26 maart 2021 staan de rapportgesprekken (voor groep 8 tevens
adviesgesprekken) gepland. Op 19 maart krijgen alle leerlingen het rapport alvast mee naar huis.
Net als in oktober 2020 gaan we de gesprekken inplannen via Parro. Op vrijdag 12 maart 2021
ontvangt u een informatiebrief over de manier en de data/tijden van inschrijven. Zoals het nu lijkt
gaan we de rapportgesprekken volledig digitaal (eventueel telefonisch) vormgeven. Hierover zullen we
u ook informeren in de informatiebrief die op 12 maart wordt verstuurd.
Even voorstellen
Dieuwertje Jansen is de nieuwe schoolmaatschappelijk werker voor het Rastholt. In de bijlage stelt ze
zich voor.

Nieuwe leerkracht groep 1/2
Juf Janneke neemt na de voorjaarsvakantie een dag ouderschapsverlof op, de woensdag. Dit betekent
dat er op woensdag een nieuwe leerkracht voor groep 1/2 komt te staan: meester Hans Khoe. De
eerste twee woensdagen is juf Ingrid nog aanwezig om meester Hans in te werken. In de volgende
nieuwsbrief zal meester Hans zich aan u voorstellen.
Nieuwe leerlingen
In de afgelopen maanden hebben we meerdere nieuwe leerlingen in groep 1/2 mogen verwelkomen
op het Rastholt. In december zijn Céline Rispens en Hugo Kleine gestart. In januari is Maarten Klunder
gestart en na de voorjaarsvakantie start ook Niels Imbos op het Rastholt. Allemaal van harte welkom
op het Rastholt en een hele fijne tijd gewenst!
Schoolfruit
In een eerdere nieuwsbrief en via Parro hebben we u geïnformeerd over het Schoolfruit en het
annuleren hiervan i.v.m. de Corona-maatregelen. We kunnen nu goed nieuws delen: vanaf deze week
is er weer schoolfruit. I.v.m. het Coronavirus heeft het RIVM richtlijnen opgesteld waaraan de
leverancier moet voldoen. Dit gaat dan o.a. om de soorten groente/fruit, verdeling groente/fruit etc.
De leveringen zullen hierop afgestemd worden. Zoals eerder gecommuniceerd zijn de fruitdagen
woensdag, donderdag en vrijdag. Deze dagen hoeven de kinderen geen fruit van huis mee te nemen.
Op dinsdag informeren wij u via Parro welk fruit er die week wordt geleverd. Indien uw zoon/dochter
een bepaald stuk fruit echt niet lust, wilt u dan een ander stuk fruit meegeven? We gaan er weer 20
gezonde weken van maken!

Groot Project 2021: het Koningshuis
Elk schooljaar werken we in het voorjaar met alle groepen aan een gezamenlijk project dat wordt
afgesloten met een kijkavond. I.v.m. de huidige Coronamaatregelen zijn we genoodzaakt het Groot
Project dit schooljaar in een lightversie vorm te geven. Van dinsdag 6 april tot en met vrijdag 30 april
gaan we met alle groepen werken rondom het thema ‘het Koningshuis’. Voorafgaand aan de start van
het Groot Project zal er meer informatie worden gedeeld over de uitvoering.

We wensen u en uw kind(eren) een hele fijne en welverdiende voorjaarsvakantie.
We zien elkaar weer op maandag 1 maart 2021

Met vriendelijke groet,
Team obs het Rastholt
Bijlage:
• Even voorstellen: schoolmaatschappelijk werker Dieuwertje
Jansen
• JOGG Weetje februari 2021

