Nieuwsbrief

vrijdag 24 juni

Data:

Activiteit

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

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

Feestelijke afsluiting schooljaar 2021/2022
Op donderdag 14 juli gaan we met alle leerlingen en leerkrachten het schooljaar 2021/2022 feestelijk
afsluiten! We hanteren de gebruikelijke schooltijden. De leerlingen hoeven deze dag geen eten en drinken
mee te nemen. En natuurlijk mogen ze verkleed op school komen! Wilt uw zoon/dochter meedoen met de
grote playbackshow, dan kan dit worden doorgegeven bij de
groepsleerkracht! (graag voor vrijdag 1 juli) Juf Olga zal tussen 12.30u
en 14.00u de klassen langsgaan om afscheid te nemen.
Afscheid juf Olga
Op 1 juni heeft juf Olga officieel het stokje van directeur
overgedragen aan meester Jarno. Maar we willen juf Olga natuurlijk
niet zomaar zonder een klein feestje laten gaan. Donderdag 14 juli
staat de jaarlijkse ouderreceptie in het teken van het afscheid van juf
Olga. U bent deze dag tussen 14.00u en 15.00u van harte welkom om
samen onder het genot van een hapje en een drankje terug te
blikken op de 10 jaren dat juf Olga directeur was op het Rastholt. De OR wil graag namens alle ouders juf Olga
een cadeau aanbieden. Wilt u bijdragen aan dit cadeau, dan kunt u uw kind € 0,50 meegeven naar school
(graag voor vrijdag 1 juli). Natuurlijk mag u ook zelf een klein aandenken of cadeautje meenemen naar de
ouderreceptie. Wij zouden het ontzettend leuk vinden als u komt. Opgave vooraf is niet nodig.

Rapportgesprekken 4 t/m 8 juli
In de week van 4 t/m 8 juli staan voor de groepen 1 t/m 7 de laatste rapportgesprekken van dit schooljaar
gepland. U kunt zich vanaf volgende week maandag opgeven voor de gesprekken. In de bijlage meer
informatie over het inschrijven en de gesprekken.
Gezonde school: Bewegen en Sport
Onze school heeft opnieuw het vignet Gezonde School behaald met het
themacertificaat Bewegen en Sport. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat
onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij
zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen,
een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat
het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder
schooluitval. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke
organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op
www.gezondeschool.nl.
Ouderhulplijst 2022/2023
Vandaag hebben alle oudste leerlingen de opgave voor de ouderhulplijst mee naar huis gekregen. Voor het
gemak hebben we de lijst ook als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd. Indien mogelijk, wilt u het formulier
invullen en voor de zomervakantie weer op school bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter inleveren?
Dank u wel!
Maatregelen Corona
U heeft het ongetwijfeld meegekregen in het nieuws, dat de cijfers van de Coronabesmettingen weer aardig
oplopen. Het heeft op dit moment nog geen gevolgen voor het nemen van maatregelen in het basisonderwijs.
Wel willen we u vragen om de gezondheid van u en uw kind(eren) goed in de gaten te houden. Wilt u een
paar zelftesten ontvangen, geef dit dan even aan bij de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren).
Groepsindeling schooljaar 2022/2023
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de groepsindeling van volgend schooljaar. Aanstaande
maandag wordt het besproken in de MR. Het streven is dat wij dinsdag de groepsindeling met alle ouders en
leerlingen kunnen delen.

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

Bijlage:
Opgaveformulier Ouderhulp 2022/2023
Workshop in de natuur (zomervakantie)
Inschrijven rapportgesprekken juli 2022

