Nieuwsbrief

vrijdag 20 mei 2022

Data:

Activiteit

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Dinsdag 31 mei 2022
Woensdag 1 juni 2022
Vrijdag 3 juni 2022
Vrijdag 3 juni 2022
Maandag 6 juni 2022
Woensdag 8 juni 2022
Woensdag 15 juni 2022
Maandag 20 t/m woensdag 22 juni 2022
Woensdag 22 juni 2022
Donderdag 23 juni 2022
Maandag 27 juni 2022
Dinsdag 28 juni 2022
Dinsdag 28 juni t/m vrijdag 1 juli 2022
Maandag 4 t/m vrijdag 8 juli
Dinsdag 5 en woensdag 6 juli 2022
Maandag 11 juli 2022
Dinsdag 12 juli 2022
Woensdag 13 juli 2022
Donderdag 14 juli 2022
Donderdag 14 juli 2022
Vrijdag 15 juli 2022
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022

Hemelvaart
Sportdag groep 7/8
Sportdag groep 5/6
Schoolreis groepen 3 t/m 6 naar Drouwenerzand
Techniekmiddag groep 7/8 (onder schooltijd)
2e Pinksterdag
Sportdag groepen 1 t/m 4
Kennismakingsdag voor groep 8 op het VO
Schoolkamp groep 7/8 naar Erve Aaftink, te Lemele
Schoolreis groep 1/2 naar de Drentse Koe
Groep 7/8 slaapt uit: start om 11.00u op school
MR-vergadering (20.00u)
Zorgmiddag: alle leerlingen om 12.00u vrij
Avondvierdaagse Hoogeveen
Rapportgesprekken
Ondernemend leren groep 8
Musical groep 8
Groep 8 vrij
Afscheidsdag groep 8
Viering laatste schooldag (en tevens voor leerlingen afscheid van juf Olga)
Ouderreceptie en tevens afscheid juf Olga (van 14.00u tot 15.00u)
Laatste schooldag: leerlingen om 11.00u vrij
Zomervakantie

Uitslag Centrale Eindtoets groep 8
Vandaag zijn de resultaten van de Centrale Eindtoets 2022 online gezet. We
hebben direct de rapporten gedownload en meegegeven aan de leerlingen.
En wat mogen we trots zijn op onze leerlingen. Stuk voor stuk hebben ze het
ontzettend goed gedaan. Hun rugzakken zitten goed gevuld en ze kunnen
vol zelfvertrouwen en met veel plezier over drie maanden starten aan een
nieuw avontuur, de middelbare school! En omdat we zo trots op de
leerlingen zijn en we van mening zijn dat je successen moet vieren, gaan we
volgende week woensdag heerlijk gebak eten met groep 8! Wat dat hebben
ze meer dan verdiend!

Afscheid juf Olga
Op 12 mei heeft u het bericht ontvangen dat meester Jarno juf Olga zal gaan opvolgen als directeur van het
Rastholt. De officiële benoemingsdatum is 1 juni 2022. Op de achtergrond is juf Olga nog altijd aan het werk
voor het Rastholt en blijft ze dit ook na 1 juni doen. Wel is vanaf 1 juni meester Jarno het vaste aanspreekpunt
voor het Rastholt.
Natuurlijk neemt juf Olga niet ongemerkt afscheid van het Rastholt; dit gaan we met elkaar feestelijk
organiseren en wel op donderdag 14 juli 2022. Deze dag staat dan niet alleen in het teken van een feestelijke
afsluiting, maar ook zullen we nu juf Olga bedanken voor de ruim 10 jaar dat zij directeur op het Rastholt is
geweest. Op 14 juli zal juf Olga tussen 12.00u en 14.00u afscheid nemen van alle leerlingen. Aansluitend is er
een ouderreceptie (van 14.00u tot 15.00u). Hiervan ontvangt u nog een officiële uitnodiging.
Nieuws uit de MR
Op maandag 16 mei heeft de MR vergaderd. Dit keer voor het eerst sinds lange tijd weer op school. De
volgende punten willen we graag met u delen.
• We zijn als MR actief betrokken bij de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur. We hebben
geholpen bij het opstellen van de vacature en mochten met twee leden plaatsnemen in de
selectiecommissie. We zijn als MR blij met de uitkomst en willen Jarno van harte feliciteren met zijn
benoeming!
• In de MR is communicatie een vast agendapunt. We hebben vanuit de MR aangegeven dat het fijn
zou zijn wanneer de mogelijkheden van Parro uitgebreid zouden worden. Het is sinds kort mogelijk
om met alle leerkrachten persoonlijk via de chat te communiceren. Ook kunnen kinderen via Parro
absent gemeld worden. Hier wordt al goed gebruik van gemaakt en we juichen dit als MR toe.
• Onze volgende vergadering is op maandag 27 juni.
Kijkweek het Rastholt
Deze week stond de Kijkweek op het Rastholt gepland. Een groot aantal ouders hebben we deze week in de
verschillende groepen mogen verwelkomen. De leerlingen hebben aan de eigen ouders verteld en laten zien
wat ze nou eigenlijk allemaal doen op een schooldag. Dat was ontzettend leuk om te zien. Wij zijn dan ook erg
enthousiast over de opkomst en de invulling, dus deze activiteit komt zeker terug in het volgende schooljaar.
Nieuwe leerlingen op het Rastholt
In de maand mei mogen we op het Rastholt weer twee
nieuwe leerlingen verwelkomen. Na de meivakantie is
Mara Beeksma in groep 3 gestart. Op maandag 30 mei zal
Elise van der Vegte starten in groep 1. Allebei (alvast) van
harte welkom op het Rastholt en een hele fijne schooltijd
gewenst.

We wensen u en uw kind(eren) een heel fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Team obs het Rastholt

