Nieuwsbrief

donderdag 1 april 2021

Data
Vrijdag 2 en maandag 5 april 2021
Dinsdag 6 t/m vrijdag 30 april 2021
20 en 21 april 2021
Vrijdag 23 april 2021
Dinsdag 27 april 2021
Vrijdag 30 april en zaterdag 1 mei
3 t/m 14 mei 2021
Maandag 24 mei
Maandag 31 mei
Dinsdag 1 juni
Woensdag 2 juni
Woensdag 9 juni

Activiteit*
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
Alternatief Schoolkamp groep 7/8
Meivakantie
2e Pinksterdag: alle leerlingen vrij
Studiedag team: KiVa → alle leerlingen hele dag vrij
Sportdag groep 7/8 (onder voorbehoud)
Sportdag groep 5/6 (onder voorbehoud)
Sportdag groep 1 t/m 4 (onder voorbehoud)

*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

Groot Project 2021: het Koningshuis
Van dinsdag 6 april tot en met vrijdag 30 april gaan we met alle groepen werken rondom het thema
‘het Koningshuis’. Via Parro houden de groepsleerkrachten u op de hoogte van de activiteiten in de
groep(en) van uw kind(eren). Daarnaast zal er een speciale schoolkrant worden uitgebracht rondom
het thema ‘het Koningshuis’. Op 23 april doen we met alle groepen mee met de Koningsspelen.
Hierover ontvangt u later nog meer informatie. Op 27 april is het Koningsdag, dan zijn alle leerlingen
vrij.
Ondernemend leren groep 1/2
Vrijdag 26 maart hebben alle kleuters een tasje, met
daarin een versierde popcornbeker, een flyer en een
zakje maïs mee naar huis gekregen. We doen elk jaar een
activiteit in het kader van ondernemend leren. Helaas is
het afhalen van eten op dit moment niet mogelijk in
verband met de geldende maatregelen. Daarom dit
alternatief. De kinderen waren erg trots op hun tasjes!

Nieuwe leerlingen
In maart hebben we twee nieuwe leerlingen in groep 1 mogen verwelkomen op het Rastholt: Milan
van Bruggen en Nynke van der Weide. Van harte welkom op het Rastholt en een hele fijne tijd
gewenst!
Inleveren rapport
De maand april is alweer aangebroken en we gaan de laatste periode van dit schooljaar in. Samen met
de leerlingen willen we dan ook het leerlinggedeelte van het rapport vullen voor deze laatste periode.
Zou u daarom het rapport/de rapporten van uw kind/kinderen voor 16 april mee naar school willen
geven? Dank u wel.
Schoolkamp groep 7/8
Het schoolkamp voor groep 7/8 stond gepland voor 28, 29 en 30 april 2021. I.v.m. de huidige
maatregelen rondom het Coronavirus is het niet mogelijk om het schoolkamp door te laten gaan in de
oorspronkelijke vorm. Dat vinden wij ook erg jammer. Toch willen we de kinderen niet helemaal
teleurstellen en hebben we een alternatief bedacht: we gaan met groep 7/8 een nacht slapen op
school en wel van 30 april op 1 mei. Met de huidige Coronamaatregelen is dit een mogelijke oplossing.
Ouders en leerlingen van groep 7/8 ontvangen 16 april meer informatie over het alternatieve
schoolkamp.
NB: Mochten de maatregelen toch nog worden aangescherpt, dan kijken we of we het alternatieve schoolkamp
eventueel naar een andere datum kunnen verplaatsen.

Schoolreizen groepen 1 t/m 6
Zoals het nu lijkt kunnen de schoolreizen voor de groepen 1/2, 3/4 en 5/6 niet in de geplande vorm
doorgaan i.v.m. de huidige Coronamaatregelen. In de MR is al gesproken over een mogelijk alternatief.
Hier worden nog verder plannen voor gemaakt. Als er meer duidelijkheid is over het al dan niet
doorgaan van de schoolreizen en een eventueel alternatief, dan wordt u tijdig ingelicht (o.a. over een
eventuele financiële bijdrage).

We wensen u en uw kind(eren) een heel
fijn en gezellig Paasweekend!
We zien elkaar weer op dinsdag 6 april 2021
Met vriendelijke groet,
Team obs het Rastholt
Bijlage:
• JOGG Weetje april 2021
• Flyer HGV Jeugdfonds Sport en Cultuur
• Folder Stichting Leergeld

