
 

 

Nieuwsbrief obs het Rastholt: vrijdag 2 september 2022 

 

Welkom allemaal!                                                                                                                                        
Het schooljaar 2022-2023 is weer begonnen en dat hebben we 
afgelopen maandag feestelijk gevierd met elkaar. Alle kinderen zijn 
weer op school en de klassen 
staan weer ‘aan’! We hebben 
in alle klassen de mooie 
verhalen over de vakantie 
gehoord. Graag willen we 
iedereen een heel fijn, 
uitdagend, ondernemend, 
plezierig en leerzaam 
schooljaar wensen. Met elkaar 
maken we er wat moois van!  

Pedagogisch klimaat: KiVa en de Gouden 7  
Op Het Rastholt werken we met KiVa en de Gouden 7. Vanuit de 
Gouden 7 staat er elke week een  gewoonte centraal. Deze eerste 
week staat de gewoonte ‘ik denk na voordat ik doe’ centraal. Het 
geeft kinderen de ruimte om vooraf na te denken over het 
(leer)proces en hoe ze dit kunnen bijschaven waar nodig. Bij groep 
1/2 zou dit bijv. de volgende opdracht kunnen zijn: Ik denk na 
voordat ik een tekening maak: wat ga ik tekenen? Een huis, maar 
hoe teken je een huis? Wat hoor voor mij bij een huis? Wanneer 
ben ik tevreden met het huis? Via Parro houden we u de komende 
weken op de hoogte welke gewoonte er wekelijks centraal staat 
en hoe dit vorm krijgt in de klas. 
 

Schoolgids 

De nieuwe schoolgids is bijna klaar. Deze gaat eerst ter 
goedkeuring naar de MR. Bij de volgende nieuwsbrief (vrijdag 30 
september) ontvangt u de schoolgids per e-mail. Daarnaast wordt 
deze geplaatst op de website. Mocht u de schoolgids ook fysiek 
willen ontvangen, dan graag even doorgeven aan meester Jarno 
(obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl).  

Ouderhulplijst 

Bij deze nieuwsbrief zit als bijlage nogmaals de ouderhulplijst voor 
het schooljaar 2022/2023. Mocht u de lijst nog niet ingevuld 
retour hebben gedaan, zou u dat dan voor 9 september willen 
doen bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter? Opgave mag 
ook digitaal naar meester Jarno (obshetrastholt@bijeen-
hoogeveen.nl). Dank u wel.  

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

Vrijdag 9 september 
- Techniekmiddag groep 7/8 

Dinsdag 13 september  
- Informatieavond (19.00u tot 
20.00u) 

Woensdag 14 september 
- Studiemiddag team (alle groepen 
vanaf 12.00u vrij) 

Maandag 19 september  
- MR-vergadering (20.00u) 

Woensdag 21 september  
- Studiedag Bijeen (alle groepen de 
hele dag vrij) 

Maandag 26 t/m vrijdag 30 sept. 
- Startgespreken  

Woensdag 28 september 
- Nationale Kraanwaterdag 

   

 

 

  

Wat was het gezellig tijdens de feestelijke opening! 
Bedankt voor uw komst! 
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Contactpersonen per groep 

In onderstaand overzicht ziet u welke 
leerkracht de contactpersoon is voor welke 
groep, aangevuld met zijn of haar e-
mailadres. Mocht u contact willen opnemen, 
dan kan dat via de e-mail of middels de 
chatfunctie in Parro. Natuurlijk kan er ook 
gebeld worden voor urgente zaken. 
Hiervoor gebruikt u het telefoonnummer 
van school: 0528-278118. In de bijlage meer 
informatie over onze communicatielijnen. 
 
Groep 1/2A:  
Juf Janneke: j.schonewille@bijeen-hoogeveen.nl 
Juf Ingrid: i.kuijer@bijeen-hoogeveen.nl 

Groep 1/2B: 
Juf Rianne: r.guit@bijeen-hoogeveen.nl 
Juf Ingrid: i.kuijer@bijeen-hoogeveen.nl 

Groep 3/4: 
Juf Madelon: m.palecny@bijeen-hoogeveen.nl 

Groep 5: 
Juf Marjolein: m.dekker@bijeen-hoogeveen.nl 

Groep 6:  
Juf Janine: j.smit@bijeen-hoogeveen.nl 

Groep 7/8: 
Juf Annemiek: a.beuving@bijeen-hoogeveen.nl 

Intern begeleider: 
Juf Kim: ib-rastholt@bijeen-hoogeveen.nl 

Directie: 
Meester Jarno: obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl 

 

Wij wensen u een heel fijn weekend! 

Met vriendelijke groet,  
Team obs het Rastholt 

Bijlagen: 

• Informatie opgave startgesprekken 

• Communicatielijnen het Rastholt 

• Ouderhulplijst 2022/2023 

• JOGG-weetje september 2022 

  

 

 

 
Informatieavond dinsdag 13 september 

Dit jaar hebben wij hebben ervoor gekozen om de 
informatieavond wel te gaan organiseren. De 
informatieavond begint met een algemeen stukje onder 
leiding van meester Jarno. Daarna is er gelegenheid om in 
de groep(en) van uw kind(eren) een kijkje te nemen en 
eventuele vragen te stellen aan de groepsleerkrachten. U 
kunt zich volgende week middels Parro opgeven voor de 
informatieavond. Daarnaast maken we per groep een 
informatieflyer gemaakt, waarin belangrijke activiteiten, 
methodes en een doorgaande lijn worden gedeeld. Deze 
informatieflyer ontvangen alle ouders op vrijdag 16 
september 2022.  
 

Startgesprek met de groepsleerkracht  

In de week van 26 t/m 30 september staan de 
startgesprekken gepland. Deze gesprekken zijn fysiek op 
school. U kunt zich via Parro inschrijven. Op maandag 19  
september opent de inschrijving voor gezinnen met 
meerdere kinderen op het Rastholt en op dinsdag 20 
september kunnen alle gezinnen zich inschrijven. De 
inschrijving sluit op woensdag 21 september (in de bijlage 
wordt meer informatie gegeven). 
NB: Mocht u het gesprek toch liever online of telefonisch willen 
voeren, dan graag even t.z.t. contact opnemen met de 
groepsleerkracht.  

 

Gymnastiek 

Deze week zijn op woensdag de gymlessen van meester 
Dick weer gestart (eenmalig op het schoolplein). Volgende 
week starten ook de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 
op maandag; deze lessen worden door de eigen 
groepsleerkracht gegeven. Op woensdag geeft meester 
Dick de gymles. Voor groep 1 en 2  is deze les in het 
speellokaal. De groepen 3 t/m 8 gymmen in sporthal 
Trasselt.  
De kinderen van de 
groepen 3 t/m 8 kleden 
zich om in de 
kleedkamers van de 
sporthal en de kleuters 
kleden zich om in de 
eigen klas.  
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