Nieuwsbrief

vrijdag 27 november 2020

Data
Vrijdag 4 december 2020
Donderdag 10 december 2020
Donderdag 17 december 2020
Vrijdag 18 december 2020
21 december t/m 1 januari 2021
Vrijdag 22 en 29 januari 2021
Donderdag 11 februari 2021

Activiteit*
Sinterklaasfeest (leerlingen om 12.00u vrij)
Studiemiddag: Didactisch Handelen EDI 2.0 → alle leerlingen vanaf
12.00u vrij
Kerstviering
Start Kerstvakantie → alle leerlingen vanaf 12.00u vrij
Kerstvakantie
(Online) Open dagen van het Voortgezet Onderwijs
Zorgmiddag (alle leerlingen om 12.00u vrij)

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

Sinterklaas op het Rastholt
Volgende week vrijdag (4 december 2020) vieren we het Sinterklaasfeest op het Rastholt. I.v.m. de
maatregelen rondom het Coronavirus zal
het dit jaar anders gevierd worden dan we
hadden gewild. Maar, Sinterklaas heeft
beloofd onze school te bezoeken. Dat is in
ieder geval goed nieuws. Volgende week
ontvangt u middels een Parrobericht de
laatste informatie over het Sinterklaasfeest
op het Rastholt.

Website
De nieuwe website van het Rastholt is alweer bijna een jaar online. Heeft u de website al weer eens
bezocht? Wij zijn trots op het geheel, maar staan altijd open voor nieuwe ideeën of aanpassingen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met meester Jarno (m.j.zwiers@bijeen-hoogeveen.nl).

Tips voor begrijpend lezen
Wanneer een kind goed is in begrijpend lezen, snapt hij of zij ook beter de oefeningen tijdens
bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en worden verhaalsommen bij rekenen ook
makkelijker. Veel lezen is dus erg belangrijk. Daarnaast zijn er technieken waarmee je kunt oefenen
met leesbegrip en waarmee je de woordenschat vergroot. Op school zijn we dagelijks bezig met
(begrijpend) lezen: voorlezen, stillezen, striplezen, begrijpend en technisch lezen, boekpromotie, en
nog veel meer activiteiten. Maar we weten ook dat de leerlingen van het Rastholt thuis ook veel lezen.
En daarom willen we u als ouder een paar (lees)tips meegeven om ook thuis het begrijpend lezen te
ondersteunen (voor alle tips gaat u naar: https://www.kidsweek.nl/voor-ouders/9-tips-begrijpendlezen-voor-ouders)
Tip 1: Onderzoek het doel van de tekst
Blader samen met je kind door een krant of een
tijdschrift. Laat je kind een artikel uitkiezen dat
hem of haar aanspreekt. Kijk naar de foto,
koppen en tussenkoppen en praat over het
onderwerp. Waar denk je dat het over gaat?
Waarom spreekt het artikel je aan? Laat
vervolgens je kind het artikel lezen. Zitten er
onbekende woorden tussen? Ga dan samen op
zoek naar de betekenis.

Tip 2: Bespreek de tekst
Bespreek na het lezen waar het artikel over gaat en of de voorspelling klopt. Ga na wat je kind zich
afvraagt na het lezen van de tekst en wat hij of zij nog meer wil weten over het onderwerp. Ook een
leuke oefening: laat je kind na het lezen de tekst uitbeelden.
Tip 3: Vergroot de achtergrondkennis
Is het onderwerp ingewikkeld? Bekijk dan informatieve filmpjes over dit onderwerp op bijvoorbeeld
YouTube of Jeugdjournaal. Kinderen begrijpen teksten veel beter wanneer zij (iets) meer weten over
het onderwerp.
Kerstviering 17 december
Op dit moment zijn we nog volop bezig met de voorbereidingen voor het grote feest van Sinterklaas.
Maar op het moment dat we Sinterklaas uitzwaaien, doet de Kerst(man) alweer bijna zijn intrede. Al
jarenlang vieren we op het Rastholt het Kerstfeest met alle leerlingen tegelijk tijdens een heerlijk
diner. Dit jaar zal dat helaas niet mogelijk zijn. De OR en het team zijn op dit moment druk bezig met
het organiseren van een speciale Kerstdag, welke we op 17 december met alle leerlingen onder
schooltijd op school gaan vieren. Hierover ontvang u in de week van 7 t/m 11 december meer
informatie.

Wij wensen u een heel fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
Team obs het Rastholt

