
 

 

Nieuwsbrief obs het Rastholt: vrijdag 28 oktober 2022 

 

Zakelijke ouderavond 25 oktober 2022 

Afgelopen dinsdag was de jaarlijkse Zakelijke Ouderavond. Tijdens 
deze avond zijn de jaarverslagen van de OR en de MR en ook het 
financieel jaarverslag van de OR besproken. Tijdens de Zakelijke 
Ouderavond is er positief gestemd op de voorgestelde verhoging 
van de bijdrages voor de schoolreizen en het schoolkamp. De 
notulen van de Zakelijke Ouderavond worden op de website van 
het Rastholt geplaatst en met de volgende nieuwsbrief als bijlage 
meegestuurd.   

Even voorstellen 

Hoi! Mijn naam is Charnelle Uneken en 
sinds september 2021 ben ik werkzaam 
als school- jeugdmaatschappelijk werker 
op de basisscholen van de 
Weide/Erflanden. Mijn rol als school- en 
jeugdmaatschappelijk werker is om u, 
uw kinderen en de school te 
ondersteunen waar dat nodig is. Dat kan 
zijn in vragen rondom de opvoeding, 
wanneer uw kind niet lekker in zijn/haar 
vel zit (zoals bijvoorbeeld bij 
onzekerheid, (faal)angsten, ouders die 
gescheiden zijn/gaan scheiden) of 
wanneer u zich gewoonweg wat zorgen 
maakt om uw kind. Soms is één 
gesprekje genoeg en soms een paar 
meer, maar samen met u en/of met uw 

kind zullen we op zoek gaan naar een passende oplossing.  
Zo bieden we naast de individuele begeleiding ook groepswerk en 
weerbaarheidstraining aan, zoals de Tim en Flapoor en de 
Powerkidzzz training. Verder heb ik regelmatig contact de Intern 
Begeleider van de school. Deze contacten zijn erg waardevol, 
omdat we daardoor snel in contact kunnen komen 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 SWW 
(Stichting Welzijnswerk) op telefoonnummer 0528-278855. 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

Vrijdag 4 november 
- Techniekmiddag groep 7/8  
(onder schooltijd) 

Maandag 7 t/m vrijdag  11 
november 
- Kijkweek: neem een kijkje in de klas 
van uw kind(eren) 

Dinsdag 22 november 
- Ondernemend Leren in groep 3/4 

Vrijdag 2 december 
- Surprisekijkmiddag groepen 5 t/m 8 
(14.00u – 14.30u) 

Maandag 5 december  
- Sinterklaasfeest (alle leerlingen 
vanaf 12.00u vrij) 

Maandag 12 december 
- Studiedag team: alle leerlingen vrij 

Vrijdag 16 december  
- Techniekmiddag groep 7/8  
(onder schooltijd) 

Donderdag 22 december 
- Kerstdiner groepen 1 t/m 8  
(17.45u – 19.30u) 

 
Vrijdag 23 december  
- Start kerstvakantie (alle leerlingen 
om 12.00u vrij) 

Maandag 26 december 2022 t/m 
vrijdag 6 januari 2023 
- Kerstvakantie 
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Kijkweek het Rastholt 
In de week van 7 t/m 11 november 2022 
organiseren we de Kijkweek. De Kijkweek 
houdt in dat u op een gezette tijd een kijkje 
kunt nemen in de klas(sen) van uw 
kind(eren). Deze tijden variëren per groep, 
maar zullen altijd in de ochtend 
plaatsvinden. Volgende week maandag 
zetten de groepsleerkrachten in Parro de 
Kijkweek klaar als activiteit, zodat u zich kunt 
inschrijven (net als met de rapport-
gesprekken). We houden maximaal 5 ouders 
per kijkmoment aan (en 1 ouder per 
leerling), omdat het anders wel erg druk kan 
worden in de groep. Komt u ook kijken? 
 
 
 

Ouderraad zoekt nieuwe leden!! 

 
Om activiteiten zoals Sinterklaas, 
Kerst, het Groot Project en de 
Avondvierdaagse mogelijk te maken is 
de Ouderraad op zoek naar nieuwe 
leden! Vele handen maken licht werk. 
De activiteiten worden altijd in 
overleg verdeeld en er zijn diverse 
draaiboeken ter ondersteuning. Wie 
komt de ouderraad versterken? In de 
bijlage bij deze nieuwsbrief de flyer 
met meer informatie.  

Denk, durf en doe je met de OR mee? 
 
Alvast bedankt voor uw aanmelding! 

 

 
Bijlagen: 

- Flyer OR het Rastholt 
- Jogg-weetje november  

 

 

 

Nieuwe leerling 

Op maandag 24 oktober is 
Hugo Smit gestart in groep 
7. Hugo, van harte welkom 
op onze school. We wensen 
je een hele fijne tijd op het 
Rastholt toe.  

Automatische incasso Ouderbijdrage 
De automatische incasso voor de ouderbijdragen zal zijn in 
week 2022-48 (01-12-2022). De automatische incasso voor 
de schoolreis/schoolkampbijdragen zal zijn in week 2023-
06 (09-02-2023). De ouders/verzorgers die geen 
machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, 
zullen een week eerder een betaalverzoek ontvangen van 
de penningmeester via de e-mail.  
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de betaling 
van de ouderbijdrage en/of bijdrage 
schoolreis/schoolkamp, neem dan even contact op met de 
directie. 
 

Coronatesten 

Mocht u voor thuis extra coronatesten nodig hebben, dan 
dit graag even aangeven bij de groepsleerkracht. Zij zullen 
u dan een aantal testen meegeven. 

Rapport 

Heeft u thuis nog het rapport van uw kind liggen, wilt u 
deze dan meegeven naar school? Alvast bedankt! 

 

Wij wensen u een heel fijn weekend! 

Met vriendelijke groet,  
Team obs het Rastholt 

 

 


