Nieuwsbrief

vrijdag 1 april 2022

Data:

Activiteit

Maandag 4 april 2022
Vrijdag 8 april 2022
Woensdag 13 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
Woensdag 11 mei 2022
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Dinsdag 31 mei 2022
Woensdag 1 juni 2022
Vrijdag 3 juni 2022
Maandag 6 juni 2022
Woensdag 8 juni 2022

Bezoek schoolfotograaf
Ondernemend leren groep 7
Paasactiviteit in alle groepen
Studiedag team KiVa-training: alle leerlingen hele dag vrij
Goede vrijdag en 2e Paasdag
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
Kriebelbrigade (onder schooltijd)
Hemelvaart
Sportdag groep 7/8
Sportdag groep 5/6
Techniekmiddag groep 7/8 (onder schooltijd)
2e Pinksterdag
Sportdag groepen 1 t/m 4

Groot Project 2022: het Voedselbosje
Van maandag 28 februari t/m donderdag 31 maart hebben we in alle groepen gewerkt rondom het thema
‘het Voedselbosje’. Het kweken van tuinboonplantjes en andere groentes, het geven van verschillende lessen
in het thema en het maken van kleine en grote knutselwerken: alles stond in het thema van het project. En
wat hebben de kinderen hier hard aan gewerkt en veel van geleerd. Van het gehele project maken we met
foto’s van de verschillende activiteiten een filmpje. Deze zullen we volgende week met u delen.
Koningsspelen 2022
Vrijdag 22 april 2022 organiseren we op het Rastholt de Koningsspelen. ’s Ochtends starten we met een
ontbijt in de klas. Hiervoor hoeven de kinderen geen eten mee te nemen, maar wel
een bord en bestek. Om 9.00u zingen en dansen we met alle kinderen het themalied
van dit jaar: FitTop10. Daarna gaan de leerlingen in groepjes (met kinderen van groep
1 t/m 8 door elkaar) een spellencircuit doen: 13 leuke spelletjes, passend bij de
Koningsspelen. Op dit moment hebben we nog niet voldoende hulpouders voor het
spelletjescircuit. Wilt u helpen, dan kunt u dat via het agenda-item in Parro
aangeven. Bedankt alvast!
Na de middagpauze hebben de leerlingen nog even tijd om in de eigen groep te
spelen. Dit mag ook met eigen meegebracht speelgoed. Wel willen we u vragen uw
kind 1 stuk speelgoed mee te geven (en bij voorkeur niet te groot). Om 14.00u start
dan de welverdiende meivakantie!

Nieuwe leerlingen
Op 31 maart is Lev Mol 4 jaar geworden. Aanstaande maandag start hij in groep 1/2.
Lev, 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 8 april mee naar school willen geven? Dank u
wel.
Weer in school
Vanaf dinsdag 5 april mogen de ouders van groep 1 en 2 hun kind(eren) weer naar binnen brengen. De
kinderen verzamelen in groep 1/2. Ouders kunnen op de gang afscheid nemen, zodat het niet te druk wordt in
de klas. Natuurlijk mogen de kinderen ook zelf naar binnen lopen. Er staat een leerkracht bij het hek, net als
de afgelopen periode.
Vragenlijst Tevredenheid
Maandag 21 maart 2022 heeft u een e-mail ontvangen met daarin de inlogcodes voor en begeleidende tekst
over het invullen van de vragenlijst. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld, dan kan dit nog tot uiterlijk
vrijdag 22 april 2022. Alvast bedankt voor het invullen.
Bericht van de Intern Begeleider
De afgelopen 2,5 jaar heb ik, Christien, gewerkt als intern begeleider op het Rastholt. Helaas moet ik
meedelen dat ik per 1 augustus volledig bij mijn andere bestuur ga werken. Het werken als IB-er op 3
verschillende scholen bij 2 besturen was dynamisch en uitdagend. Per 1 augustus ga ik mij focussen op 2
scholen bij hetzelfde bestuur en tot die tijd blijf ik mijn werkzaamheden op het Rastholt doen. We hebben
elkaar mede dankzij de Corona-periode minimaal kunnen ontmoeten, maar hopelijk zien we elkaar voor mijn
vertrek nog een keer in de school. Binnenkort zal er een vacature uitgaan voor de functie van Intern
Begeleider op het Rastholt.
Incasso schoolreis en schoolkamp (herhaling)
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 is ondertussen
uitgevoerd. Maakt u hier geen gebruik van en heeft u de bijdrage nog niet betaald, dan 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.

Met vriendelijke groet,
Team obs het Rastholt
Bijlage:
• JOGG Weetje april 2022

