
 

 

Nieuwsbrief obs het Rastholt: vrijdag 30 september 2022 

 

Schoolgids 

De nieuwe schoolgids is klaar en heeft goedkeuring gekregen van 
de MR. Wij hebben de schoolgids als bijlage bij deze nieuwsbrief 
meegestuurd. De schoolgids is ook te downloaden vanaf onze 
website. Mocht u de schoolgids graag fysiek willen ontvangen, dan 
het verzoek dit even door te geven aan meester Jarno 
(obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl).  

Nieuwe leerling 

In september is Thomas Muniz 
op het Rastholt gestart in 
groep 1. Thomas, van harte 
welkom op het Rastholt. We 
wensen je een hele fijne tijd op 
het Rastholt toe.  

12,5-jarig jubileum Stichting Bijeen 

Dit schooljaar bestaat Stichting Bijeen in zijn huidige vorm 12,5 
jaar. Dit jubileum wordt groots gevierd. Zo zijn alle medewerkers 
van Bijeen op woensdag 21 september tijdens een gezamenlijke 
studiedag tijdens het middagprogramma getrakteerd op een 
feestelijk programma met onder andere cabaret en muziek.  
Stichting Bijeen wil het jubileum ook graag vieren met alle 
leerlingen. Deze viering stond gepland op 14 oktober 2022, maar 
gezien het programma i.c.m. de onzekere weersverwachting 
wordt het opgeschoven naar het voorjaar van 2023. Wanneer we 
de precieze datum weten, zullen we dit tijdig met u delen. 

Verkeersouders 

Op het Rastholt zijn we op zoek naar nieuwe verkeersouders om 
te ondersteunen bij het geven van verkeersonderwijs. De 
verkeersouders richten zich met name op activiteiten als de 
jaarlijkse fietscontrole en het begeleiden van verschillende 
verkeersspellen op het plein. Lijkt het u leuk om één van de 
nieuwe verkeersouder van het Rastholt te worden, laat dit dan 
weten aan meester Jarno (obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl).  
 

Ontdekhoek Techniekclub Najaar-editie 

Na een geslaagde zomereditie van de Ontdekhoek Techniekclub 
gaan zij ook in het najaar nog even verder. Er staan nog 5 
middagen gepland met een mooi programma in de Ontdekhoek.  
Ze behandelen verschillende thema's en gaan weer druk aan de 
slag! Deelname is geheel gratis en opgeven is niet nodig. Voor 
meer informatie verwijzen we naar de flyer in de bijlage.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

Vrijdag 7 oktober 
- Open Dag RSG Wolfsbos tussen 
16.00u en 21.00u 

Woensdag 12 oktober 
- Ondernemend Leren in groep 7 

Maandag 17 t/m vrijdag 21 
oktober  
- Herfstvakantie  

Woensdag 26 oktober  
- Hoofdluiscontrole 

Vrijdag 28 oktober 
- Alle leerlingen vrij i.v.m. 
Studiedag  

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 

 

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. 
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Even voorstellen 
Hallo, Ik ben Dione Koekoek. Ik ben 17 jaar 
en woon in Hoogeveen. Ik doe de opleiding 
Onderwijsassistent leerjaar 2 op het MBO. Ik 
loop stage in groep 5/6 op de donderdag en 
vrijdag. En vanaf 15 februari ben ik er ook op 
de woensdag. Ik kijk er naar uit om iedereen 
in de klas te leren kennen. En om veel te 
leren. 
 

 
 

 

Wij wensen u een heel fijn weekend! 

Met vriendelijke groet,  
Team obs het Rastholt 

Bijlagen: 

- Schoolgids 2022-2023 
- Jogg-weetje Oktober  
- Flyer Ontdekhoek Techniekclub 

 

 

 

Bericht van de MR 
Op maandag 19 september hadden we als 
medezeggenschapsraad weer een vergadering. We hebben 
als MR gesproken over de nieuwe schoolgids. Elke school 
moet verplicht een schoolgids hebben met daarin de 
informatie over de school. Bijvoorbeeld informatie over 
schooltijden, over hoe je je kind kunt ziek melden, maar 
ook over hoe het onderwijs wordt vormgegeven. Een mooi 
dik boekwerk, maar door de handige inhoudsopgave kun je 
makkelijk vinden wat je zoekt. We zijn als MR akkoord 
gegaan.  
 
We hebben ook de informatie avond besproken die 
onlangs is geweest. Hoe was de opkomst? Hoe hebben 
ouders deze avond ervaren? Wat kan er volgend jaar nog 
worden toegevoegd aan de opzet?  
 
We hadden een goed gevulde agenda, want we hebben 
ook nog gesproken en ingestemd met een Corona 
draaiboek. Het Rastholt heeft dit gemaakt op basis van een 
vraag van de overheid, zodat we weten wat we moeten 
doen als er weer een Corona-uitbraak mocht komen. Naast 
nog wat andere onderwerpen hebben we ook de zakelijke 
ouderavond voorbereid. Voor de MR betekent dit, dat ons 
jaarverslag wordt besproken en dat we een voorstel 
hebben gedaan om de bijdragen voor de schoolreizen voor 
dit schooljaar te verhogen. We zien de kosten overal 
stijgen en dat betekent ook dat uitjes duurder worden. 
Tijdens de zakelijke ouderavond kunnen ouders stemmen 
over het voorstel om de schoolreizen te verhogen. De 
zakelijke ouderavond staat gepland op 25 oktober.  
 
Ook goed om te vermelden dat er op het Rastholt altijd 
overleg mogelijk is mochten ouders de (verhoogde) 
bijdrage moeilijk kunnen betalen. Er wordt dan samen 
gezocht naar een oplossing.  
 
Volgende vergadering van de MR staat gepland op 
maandag 14 november om 20.00.  
 

 


