Nieuwsbrief

vrijdag 28 januari 2022

Data:*
Dinsdag 8 februari 2022
Maandag 21 t/m vrijdag 25 februari 2022
Woensdag 2 maart 2022
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart
2022
Maandag 7 t/m vrijdag 11 maart 2022

Activiteit
Studiemiddag Zorg (alle leerlingen om 12.00u vrij)**
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 en Adviesgesprekken groep 8
(u kunt inschrijven via Parro, informatie volgt)**
Kijkweek: kijkje in de groep van uw eigen kind(eren) → Onder
voorbehoud
Donderdag 17 maart 2022
Ondernemend leren groep 1/2: u ontvangt een flyer!
Vrijdag 18 maart 2022
Techniekmiddag groep 7/8 (onder schooltijd)
Woensdag 30 maart 2022
Theorie-examen groep 7 verkeer
Donderdag 31 maart 2022
De ‘Kijkavond Groot Project’ komt te vervallen. U wordt
geïnformeerd over het alternatief wat betreft het Groot Project
Vrijdag 8 april 2022
Ondernemend leren groep 7: u ontvangt een flyer!
Donderdag 14 april 2022
Studiedag team KiVa-training: alle leerlingen hele dag vrij
Vrijdag 14 en maandag 18 april 2022
Goede vrijdag en 2e Paasdag
Woensdag 20 en donderdag 21 april 2022
Centrale Eindtoets groep 8
Vrijdag 22 april 2022
Koningsspelen
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Meivakantie
*In verband met de huidige Coronamaatregelen kan het zijn dat bepaalde activiteiten geen doorgang vinden of
aangepast worden aangeboden. We houden u hiervan op de hoogte
**Deze data wijken af qua planning en tijd van de jaarplanner die u aan het begin van het schooljaar heeft
ontvangen

Corona
Het is momenteel onrustig op school. In de afgelopen week hebben we op het Rastholt te maken met
meerdere Coronabesmettingen in verschillende groepen, zowel onder leerlingen als ook bij leerkrachten. Veel
leerlingen zitten daarom thuis. De Coronamaatregelen zijn n.a.v. de persconferentie op dinsdag 25 januari
2022 versoepeld, zo ook voor het basisonderwijs. Kinderen mogen weer sneller terug naar school. Op dit
moment delen we niet elk Corona-geval, aangezien er te veel zijn om te melden. Bij sluiting van een groep
wordt u direct via Parro en e-mail geïnformeerd. We willen u vragen om de gezondheid van uw kind(eren)
goed in de gaten te houden. Signaleert u klachten, dan is het advies om een zelftest te doen (u kunt school
vragen voor het ontvangen van testen). Bij een positieve testuitslag worden de richtlijnen gevolgd die het
RIVM/de GGD voorschrijft. Wel graag even contact met school. Blijf alert en pas goed op uzelf.

Rapport- en adviesgesprekken
Het is op dit moment een onrustige periode in school met de afwezigheid van leerlingen en leerkrachten
i.v.m. Corona. We hebben daarom de rapportgesprekken (groepen 1 t/m 7) en de adviesgesprekken (groep 8)
verplaatst naar de eerste week na de voorjaarsvakantie. Het inschrijven voor de gesprekken verloopt weer via
Parro. U ontvangt hiervoor een melding vanuit Parro.
BHV-training
Op woensdag 26 januari hadden juf Olga, juf Janneke, juf Marjolein, juf Annemiek en meester Jarno de
jaarlijkse BHV-training (juf Madelon volgt deze als ze weer beter is).
Voorafgaand aan de training moesten zij eerst een E-learning met examen
afronden. Tijdens de training werden verschillende onderdelen besproken
en geoefend. Zo werd het ontruimingsplan op het Rastholt besproken en
nagespeeld, moesten er echt brandjes geblust worden, werd er geoefend
met verbanden leggen en werd het reanimeren (ook met behulp van een
AED) uitvoerig behandeld. Der training is door iedereen succesvol
afgerond. Dit schooljaar zullen de BHV’ers van het Rastholt ook op school
twee ontruimingen oefenen met de leerlingen: eerst een aangekondigde
en later in het schooljaar ook een onaangekondigde.
Belangrijke data in agenda Parro
In de nieuwsbrief delen we altijd de belangrijke data met bijbehorende activiteiten vanuit de jaarplanner.
Deze belangrijke data zullen we nu ook (voor zover dat noodzakelijk is) delen in de agenda op Parro.
Logopedie op het Rastholt
Met ingang van februari 2022 wordt er logopedische begeleiding op het Rastholt gegeven door
Logopediepraktijk Kikkert. In de bijlage meer informatie.
Schoolmaatschappelijk Werker op het Rastholt
Hoi! mijn naam is Charnelle Uneken en sinds september 2021 ben ik werkzaam
als schoolmaatschappelijk werker op de basisscholen van de Weide/Erflanden.
Mijn rol als schoolmaatschappelijk werker is om u en uw kinderen en de school
te ondersteunen waar dat nodig is. Dat kan zijn in vragen rondom de opvoeding
of vragen omtrent het welzijn van uw kind, zoals bijvoorbeeld: onzekerheid,
(faal)angsten of wanneer er specialistischer hulp gewenst is. Soms is één
gesprekje genoeg en soms een paar meer, maar samen met u, uw kind en de
school zullen we op zoek gaan naar een passende oplossing. Zo bieden we
bijvoorbeeld naast de individuele begeleiding ook groepswerk aan en is er
regelmatig contact met jullie IB’er van de school. Deze contacten zijn erg
waardevol, omdat we daardoor vroeg kunnen signaleren en snel in kunnen
stappen als dat nodig is. Informatie die gedeeld wordt, wordt van te voren altijd
met u gecheckt of dat gedeeld mág worden. Mocht u in contact willen komen
met het schoolmaatschappelijk werk dan ben ik te bereiken via de IB’er of
rechtstreeks via het SWW (Stichting Welzijnswerk) tel: 0528-278855

Met vriendelijke groet,
Team obs het Rastholt
Bijlage:
Logopediepraktijk Kikkert
JOGG-weetje januari 2022

