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VOORWOORD
Beste allemaal!

Voor u ligt de schoolkrant met onder andere thema’s als de schoolreis, het schoolkamp en 
de zomervakantie. Allemaal activiteiten die passen bij het laatste stukje van het schooljaar; 
een schooljaar dat de boeken in kan als een bijzonder jaar. Een mooi moment om terug te 
blikken op een aantal activiteiten en gebeurtenissen.
 
In september stond de Sponsorloop gepland. Wat hebben alle leerlingen zich top ingezet 
en een fantastische opbrengst weten op te halen. Daarvan heeft de Ouderraad onder  
andere nieuwe schoolshirts en schoolvlaggen kunnen aanschaffen.

Het schooljaar 2021/2022 was het tweede jaar dat wij op het Rastholt werken met  
de methode KiVa. Elke maand stond er een nieuwe thema centraal waar we in alle  
groepen aan hebben gewerkt. Maar ook schoolbreed werden er activiteiten gekoppeld aan 
het thema. Zo hebben we met de leerlingen ‘Happy Stones’ gemaakt en verstopt, werden 
er kerstwensen in de kerstbomen opgehangen en met Valentijn maakten de kinderen een 
kaart voor iemand die ze lief hebben. Het team heeft voor KiVa ook dit schooljaar scholing 
gehad en succesvol afgesloten. We mogen ons nu officieel een KiVa-school noemen. 
Begin volgend schooljaar wordt de KiVa-plaquette opgehangen bij de ingang! 

Op 10 november was de opening van het Voedselbosje. De groene leerling- en ouder-
raad hebben in samenwerking met IVN het Voedselbosje gerealiseerd. De eerste bomen, 
planten en struiken werden gepland en er is een grote verrijdbare tafel aangeschaft om 
ook in het voedselbosje les te kunnen geven. Loopt u nu bij school langs, dan ziet u hoe 
goed alles groeit en bloeit (ook het onkruid      ). Volgend schooljaar zullen we actief met 
de leerlingen aan het werk gaan in en om het voedselbosje. En u bent altijd welkom om te 
helpen. Dat wordt zeer gewaardeerd.

Een trots moment was er op 23 november: we mochten onze 100ste leerling  
verwelkomen. Hoe mooi is het om te zien dat we als school groeien. Met elkaar werken we 
elke dag samen om goed onderwijs neer te zetten, zodat alle leerlingen leren en genieten. 
De focus ligt op een actieve leerling die is betrokken bij het eigen leerproces en wordt  
voorbereid op de toekomst. Door ondernemend en formatief te leren kunnen we dit  
realiseren. En ondernemend zijn de leerlingen zeker, kijkend naar de fantastische  
activiteiten rondom het Kinderkooklokaal. 
 
Helaas heeft Corona ook dit schooljaar wel wat roet in het eten gegooid als het gaat om 
de viering van Sinterklaas, van Kerst en bij de uitvoering van het Groot Project. We 
moesten de activiteiten in een light versie ombuigen, zodat het niet in zijn geheel  
geannuleerd hoefde te worden. Laten we met elkaar hopen dat we het komende school-
jaar volop van deze activiteiten kunnen gaan genieten.

De grootste verandering dit schooljaar is toch wel het vertrek van juf Olga als directeur 
van het Rastholt. 10 jaar lang heeft ze, samen met het team, de school echt weer op de 
kaart gezet. Voor juf Olga is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ben dankbaar dat ik het 
stokje mag overnemen. Ik heb er zin in om verder te gaan waar we mee bezig zijn. En 
samen met het team, met de leerlingen en met de ouders gaan we er wat moois van 
maken. Het Rastholt groeit, het bloeit en het werkt aan de toekomst. 

Voor nu wil ik één ieder van u bedanken voor alle ondersteuning in het afgelopen 
jaar, in welke vorm dan ook. Samen zorgen we ervoor dat onze leerlingen elke dag met 
plezier naar school kunnen gaan. Nu gaan we eerst genieten van een welverdiende zo-
mervakantie. Op maandag 29 augustus openen we de schooldeuren weer. En alvast een 
klein tipje van de sluier: dit doen we feestelijk!
 
Met vriendelijke groet, Jarno Zwiers



Sportdag groep 1/2



Sportdag groep 1/2



sportdag groep 1/2



in de vakantie ga ik........... groep 1/2

Hugo: bij de camping met de vriendjes spelen.
Céline: naar het bos om te spelen. 
Maarten: spelen op de IPad.
Niels: slapen in een stapelbed in de caravan.
Milan van Bruggen: spelen met mijn eigen telefoon.
Nynke: marshmallows eten bij de barbecue.
Noud Pots: spelen in het bos.
Jesse: met opa en oma naar de zee en de zeehonden.
Sofie: zwemmen bij het zwembad.
Boris: naar het dolfijnenzwembad met Evy en papa en mama. 
Ilse: spelen in ons zwembad.
Mason: patat en een frikandel eten.
Willem: patat en pizza eten.
Anniek: naar het bos.
Arthur: spelen op Texel.
Rosa: naar het theater kijken op de camping.
Lorenzo: numberblocks ophalen in Engeland.
Noud Zwanepoel: heel veel tekenen.
Odette: heel vaak zwemmen.
Dyoni: zwemmen in de zee.
Lotte van As: elke dag ijsjes eten.
Nora: allemaal leuke dingetjes doen.
Lyshana: zwemmen in het zwembad in de tuin.
Dennis: vlees en aardappels eten bij de barbecue.
Yuli: in het zwembad spelen bij opa en oma.
Lian: veel spelen.
Lev: naar een vakantiehuisje.
Elise: zwemmen en naar de speeltuin.
Aelia: naar Mexico.
Byron: buiten voetballen.
Esmee: stoepkrijten en veel buiten spelen.
Lennan: naar Frankrijk.
Lisa Smit: naar een warm land.
Lisa van den Berg: naar Koos Konijn.
Lotte Balduk: van de hoge glijbaan in het zwembad.
Milano: gamen met Maria.
Olivier: met de boot naar Texel.
Vajen: zwemmen.
Milan Pots: naar het strand.



Er zijn weer nieuwe leerlingen gestart: 
 
Groep 1: 
Yuli Huang, Lian Huang, Lev Mol en Elise van der Vegte 
 
Groep 3: Mara Beeksma 
 

Welkom op  
het Rastholt

NIEUWE LEERLINGEN

MAAK DE TEKENING AF
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GROEP 3 - ZIET DE ZOMER TEGEMOET!



groep 3FIJNE VAKANTIE!
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Knutseltip
Wat heb je nodig?
Schelpen
Acrylverf/hobbylak
Penselen
Chenilledraad
Lijmpistool
Wiebelogen
Schaar of kniptangetje

  
Aan de slag
stap 1
Koop of verzamel mooie schelpen en maak ze schoon met wat water en afwasmiddel. Spoel ze goed af en laat ze  
helemaal droog worden.

stap 2
Schilder de schelpen in een kleur naar keuze. wij hebben ze één kleur gegeven, maar je kunt ze natuurlijk op allerlei  
manieren versieren. Laat de verf daarna minstens een uur drogen. De penselen kun je gewoon uitspoelen met water.

stap 3
Knip per krab 10 pootjes van gelijke lengte uit het chenilledraad. We raden hiervoor een zijkniptang aan, maar een 
schaar komt er ook prima doorheen. Gebruik niet je lievelingsschaar, want je loopt de kans dat je schaar minder 
scherp wordt van het knippen door chenilledraad. 
Knip ook twee korte stukjes chenilledraad af en vouw deze in een V-vorm. Pak twee van de pootjes en vouw elk pootje 
om het gebogen stukje van de V-vorm heen, zodat je de scharen van de krab maakt.

stap 4
Gebruik het lijmpistool om de poten en scharen vast te plakken aan de binnenzijde van de schelp. Laat de lijm 
 uitharden en verbuig de pootjes zodat ze een natuurlijkere vorm aannemen. 

stap 5
Lijm ten slotte de wiebeloogjes op de schelp.
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recept mini pizza gezichtjes

Ingrediënten
8 pitabroodjes
50 gr geraspte kaas
200 ml pasta of pizza saus

Suggesties om mee te versieren:
Paprika
Champignons
Hamreepjes
Maïs uit blik
Courgette
Tomaatjes

Bereiding
Verwarm de oven op 200 graden. Besmeer de bovenzijde van pita-
broodjes met tomatensaus en bestrooi met geraspte kaas. Was de 
groenten en snijd in stukjes en reepjes. Maak met het beleg leuke 
gezichtjes of figuurtjes op de pizza. Leg de mini pizza’s op een bak-
plaat en bak ze 15 minuten af. Deze heerlijke mini pizza’s zijn lekker 
tussendoor of als avondeten.



WAT DOET GROEP 7 IN DE VAKANTIE?
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Ik geef de pen door...

Ik ben Julia Maasland.

Ik hou van honden en paarden.

Mijn hobby´s zijn: honden uitlaten, 

paardrijden, turnen, slijm maken,  

honden knuffelen en paarden borstelen 

en voeren .

Ik ben 9 jaar oud mijn lievelings  

feestdag is mijn verjaardag  

Ik zit in groep 5  

Ik geef de pen door aan: Ferine

Mijn naam is Jolein en mijn achternaam is Zwiers .Ik ben 10 jaar oud en zit op turnen.Ik heb 1 broer Ivo heet hij.Hij is 12 jaar oud en zit op badminton.Ik heb ongeveer 13 huisdieren:2 konijnen(snuffie en bruintje),  3 goudvissen,  
2 volwassen guppy’sen 6 baby guppy’s.Mijn lievelingsdier is een paard.Ik wil later boerin, gymjuf, school leraar of  circus actrice worden.Mijn verjaardag is op 1 maart(2012) dus 1-3-2012.Ik geef de pen door aan charissa (groep 6)

Julia - groep 5

JOLEIN - groep  6



Ik ben Levi en ik woon in Hoogeveen.

Mijn hobby’s zijn

voetballen, lezen, gamen en buitenspelen.

Ik voetbal bij VV de Weide.

Ik voetbal al bijna 3 jaar.

 
Ik zit in een leuke klas

Mijn vrienden: 

Milan
Kian
Bart
Maria
Ewan
Stan
Ik geef de pen door aan Milan

 
Dat was het doei!

Mijn naam is Jolein en mijn achternaam is Zwiers .Ik ben 10 jaar oud en zit op turnen.Ik heb 1 broer Ivo heet hij.Hij is 12 jaar oud en zit op badminton.Ik heb ongeveer 13 huisdieren:2 konijnen(snuffie en bruintje),  3 goudvissen,  
2 volwassen guppy’sen 6 baby guppy’s.Mijn lievelingsdier is een paard.Ik wil later boerin, gymjuf, school leraar of  circus actrice worden.Mijn verjaardag is op 1 maart(2012) dus 1-3-2012.Ik geef de pen door aan charissa (groep 6)

LEVI - groep  7

Ik geef de pen door...



groep 8De TOPPERS VAN ....



groep 8HET ZIt d’rop

Ik ben Dinand en ik heb een zus een vader en een moeder. Ik heb ook een huisdier 

en dat is een hond en die heet Joep. Ik vond het heel leuk op het Rastholt: bij de gym 

het apenkooien en het schoolreisje naar Dinoland. Het was heel grappig, dat iemand 

een waterballon vol in zijn gezicht kreeg. En ik heb het ook op kamp heel leuk gehad. 

We hadden buikgeschoven en gezwommen. Ik ga naar de Groene Driehoek het lijkt mij 

daar heel leuk en gezellig. Ik ga daar mavo/havo doen. Ik ga in de zomervakantie naar 

Frankrijk en het lijkt mij daar heel leuk. Ik vond het hier heel leuk.

Hoi, ik ben Vygo. Ik heb een broer Yordi, een zusje Yuul, mijn moeder Tanya en mijn 

vader Jan. Zij zijn gescheiden. 

Ook heb ik twee stiefmoeders: van mijn moeder is dat Marieneke en van mijn vader is dat 

Deborah. Ik heb nog heel veel leuke herinneringen van het Rastholt, zoals vorig jaar met 

z’n allen op school slapen, bij DuinenZathe gratis ijsjes pakken en daarna lekker chillen in 

de bioscoop en daar in de autootjes de politie gek maken. In de zomervakantie gaan wij 

met mijn gezin bij mama altijd naar Frankrijk met de auto. Met mijn gezin bij papa wisselt 

het vaak waar we heen gaan. Na de zomervakantie ga ik naar de middelbare school naar 

Meppel: Stad en Esch. Ik heb al kennis gemaakt met mijn klas en ik heb er heel veel zin 

in! Groetjes Vygo.

Hoi, ik ben Tess Waninge, ik ben 11 jaar en word 20 augustus 12 jaar. Ik woon in  
Fluitenberg. Dat is een dorp vlakbij Hoogeveen in de provincie Drenthe. Ik woon daar 
met mijn vader, moeder en  mijn dieren. Op school vond ik de Noordpoolexpeditie altijd 
heel leuk met gym, omdat je dan over heel veel dingen heen moet klimmen enzo. Het 
leukste vond ik dat je met iedereen met een soort mattenhouder naar de overkant moest 
door aan een touw te trekken. Na de zomervakantie ga ik naar het Roelof van Echten 
College Bentinckspark met het niveau havo/vwo ik heb er veel zin in. In de  
zomervakantie ga ik op 3x op ponykamp, veel zwemmen en logeren. Ik vond het heel 
leuk op school.



groep 8HET ZIt d’rop

Ik ben Chris, ik heb een vader, moeder en een broer. Ook heb ik een hond. Op het 

Rastholt heb ik leuke dingen meegemaakt, bijv. schoolreisjes, slapen op school en het 

leukste vond ik het schoolreisje naar Dinoland en dat toen iemand een volle waterballon in 

zijn gezicht kreeg. Ik ga naar de Groene Driehoek, klas havo/vwo. Ik ga naar die school, 

omdat het mij leuk en gezellig lijkt en omdat ik er op de fiets naar toe kan. Daarom heb ik 

voor deze school gekozen. Ik ga deze zomervakantie naar Duitsland en dat lijkt me heel 

leuk. Ik heb leuke jaren gehad op het Rastholt

Hoi! Ik ben Lucas. Ik heb 1 broertje en 1 zusje.  Wat ik op school erg leuk vond was 
vooral dat ik goede vrienden heb gemaakt en een gezellige klas had. Bij gym vond ik de 
Noordpoolexpeditie altijd het leukst. Het leukste schoolreisje vond ik die naar Slagharen. 
En slapen op school was ook erg leuk!  Op kamp was het heel erg gezellig en leuk! Ik ga 
straks naar het Vechtdal College in Dedemsvaart op het niveau VWO. Ik heb daar best 
wel zin in, weer iets nieuws! In de komende zomervakantie gaan we waarschijnlijk rond-
trekken met de camper. Ik ben dankbaar voor wat ik heb geleerd en voor de vrienden die 
ik heb gemaakt.

Hoi, ik ben Feline, ik ben 11 jaar ik ben 11 augustus jarig en dan word ik 12 jaar. Ik woon 
in Hoogeveen en daar woon ik met mijn broertje, moeder, vader en hond. Ik zit niet al 
vanaf groep 1 op deze school, maar vanaf eind groep 4, want ik zat eerst op een  
andere school. Ik heb natuurlijk al heel veel leuke dingen meegemaakt. Ik vond een 
van de leukste dingen natuurlijk op school slapen; dat was echt heel leuk!! Ik ga naar 
het Roelof van Echten college en ik doe mavo/havo. Ik hoop dat ik havo kan doen en ik 
denk dat het heel leuk gaat worden. Ik ga in de zomervakantie natuurlijk schoolspullen 
shoppen en ik ga ook nog op vakantie naar Texel en ik denk dat ik nog meer dingen ga 
doen. Ik wil nog even zeggen dat ik heel veel leuke jaren heb gehad en ik vind het wel 
een beetje jammer dat ik van de school ga.



groep 8HET ZIt d’rop

Ik ben Charlotte. Ik ben 11 jaar oud. Mijn gezin bestaat uit Mama, Papa Jeroen,  Annefleur, Emma, Niels, Elise en natuurlijk ik. Ik vond het meestal heel leuk om naar school te gaan. Ik vond het op school slapen heel leuk en ik denk dat kamp ook heel leuk gaat worden. Ik ga naar het Roelof van Echten College en daar ga ik havo-vwo doen. Ik vind het wel moeilijk, omdat ik iedereen ga missen. Ik kijk er ook naar uit, want het lijkt me wel leuk om opnieuw te beginnen. In de zomervakantie gaan we naar Frankrijk. Ik hoop dat ik een hele leuke brugklas periode tegemoet ga.

Ik ben Elin en ik heb een gezin met twee broers en mijn ouders. Mijn leukste herinnering 

was Slagharen, omdat ik het super gezellig en leuk heb gehad daar. Ik ga naar het Roelof 

van Echten College met havo/vwo. Het lijkt mij de beste optie, omdat  de school meer  

uitgebreide kunst heeft en ik vond dat er leuke leerkrachten waren. In de zomervakantie 

ga ik op taekwondokamp en ga ik een rondreis maken met onze caravan. Ik hou van  

creatieve dingen, want daar word ik rustig van en kan ik al mijn creativiteit in kwijt.  

Verder wens ik jullie nog een fijne tijd!

Ik ben luc, ik ben 12 jaar oud. Ik heb 1 broer en 1 zus en een hond. Ik vind de Noordpoo-
lexpeditie leuk bij gymmen en ik vind bankenvoetbal wel leuk bij gym. Ik ga naar Eduwiek. 
Daar werkt mijn moeder en mijn opa ook. Ik ga in de zomervakantie op vakantie, maar ik 
weet nog niet waar naartoe. En ik ga veel voetballen in de vakantie. Ik heb een hele leuke 
herinnering, dat we elke pauze gingen hockeyen dat vind ik wel een leuke herinnering, Ik 
heb nog een herinnering dat we op school gingen slapen dat vond ik een hele leuke 
herinnering.

Hoi ik ben Mette, Ik heb een broer, vader en een moeder. Ik vond het echt leuk op het 
Rastholt, het allerleukste en wat ik me het meest ga herinneren zijn de sportdagen. Super 
gezellig en iedereen aardig tegen elkaar! Ik ga naar de Roelof van Echten College. Het 
lijkt me super leuk om daar te beginnen in een nieuwe school! Ik ga op zomervakantie, 
maar we weten nog niet waar we naartoe gaan. Ik weet zeker dat het iets leuks is! Ik vond 
het super leuk die 8 jaar op het Rastholt. Bedankt! 



groep 8HET ZIt d’rop

Hoi, ik ben Ivo. Ik woon samen met 1 broer en mijn vader en moeder. Het leukste wat ik heb meegemaakt was een nachtje op school slapen met z’n allen. Dat was super gezellig, omdat we dan mogen voetballen in het speellokaal, pizza eten, film kijken en midden in de nacht met een bal aan het spelen waren en toen kwam meester heel vaak naar binnen. Ik ga naar de Groene Driehoek. Ik ga dan mavo/havo. Ik hoop dat ik havo ga doen. Ik ga op vakantie met vrienden naar Spanje bij Barcelona in de buurt en dan gaan we een wedstrijd kijken van FC Barcelona. Ik vond dit een super leuke school en hoop ook dat een goede school blijft.

Ik ben Johanna en ik heb een broer van 14, mijn moeder is 34 en mijn vader 36. Ik vind 

het leuk op het Rastholt, omdat er niet wordt gepest en het meestal gezellig is en er leuke 

kinderen zijn. Ik zou later herinneren van het Rastholt, dat het bijna altijd gezellig is en 

leuk.Ik ga naar het Roelof van Echten College Bentinckspark met het niveau havo/vwo. 

Het lijkt me een hele leuke en gezellige school.  In de zomervakantie ga ik denk ik niet zo 

heel veel meer doen. Het is heel fijn dat ik op deze school zit en het was gezellig!

Hoi ik ben Tess Michaël. Mijn gezin bestaat uit mijn moeder, broer, zus en ik.

Ik zit op het Rastholt in groep 8, ik heb een leuke tijd hier meegemaakt. Mijn leukste 

herinneringen waren kamp en met mijn vrienden omgaan. Ik ga naar het Roelof na de 

zomer. In de zomervakantie ga ik naar Kroatië met mijn vader. En ik krijg een beugel in de 

laatste week. Ik kijk heel erg uit naar de middelbare school. En ik hoop dat iedereen ook 

nog fijne en leuke tijden krijgt op deze school.



fijne zomervakantie fijne zomervakantie 
allemaal!!allemaal!!
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