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dinsdag 12 juli 2016

Playbackshow
Laatste schooldag
Zomervakantie
Eerste schooldag
Sportdag groep 1-4.

Algemeen
Nieuwe leerlingen
Bij de start van het nieuwe schooljaar 2016-2017 komen Stan en Desi Mokken bij ons op school. Welkom en
een fijne tijd op het Rastholt! Glenn start dan in groep 7. Eline en Ties hebben de afgelopen periode
meegedraaid in groep 1 en starten ook aan het begin van het schooljaar. Welkom!
Ouderhulplijst
Denkt u aan het invullen van de ouderhulplijst? U kunt deze lijst inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind.
Schoolgids en Jaarplanner
U ontvangt vandaag de jaarplanner digitaal ( gisteren schriftelijk). Handig om thuis een plekje te geven!
Daarnaast ontvangt u, in de eerste week na de zomervakantie, de schoolgids digitaal. Wilt u de schoolgids
schriftelijk, zou u dit willen doorgeven?
Schoolkrant
Dinsdag krijgen de kinderen de laatste schoolkrant van dit schooljaar mee naar huis.
Veel leesplezier!
Alle ouders bedankt!!!!!!
Gedurende het hele schooljaar helpen heel veel ouders, in welke vorm dan ook, mee
op school. We willen alle ouders, die op welke manier dan ook, dit schooljaar hebben
geholpen heel erg bedanken. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld!!
Tip van de leesspecialist: Vakantie lezen
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus terug in hun
leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor kinderen en kan digitaal
met de VakantieBieb-app. De app bevat onder andere een leuke selectie leesboeken en is vanaf nu te
downloaden op tablet of mobiel. Kijk op www.vakantiebieb.nl voor meer informatie."

Nieuws uit de groepen
Kijken in de nieuwe groep
Op vrijdag 15 juli nemen de kinderen een kijkje in de nieuwe groep. Ze kunnen dan even kennismaken met de
nieuwe leerkrachten.
Gym woensdag 13 juli
Groep 3 en 4 gaan op woensdag 13 juli samen gymmen om 8:30. Groep 4 mag deze ochtend ook naar de
sporthal gebracht worden.
Speelgoed mee
De kinderen van groep 1, 2 en 3 mogen vrijdag 15 juli speelgoed meenemen naar school. Graag 1 stuk
speelgoed en in een tas.
Sportdag groep 1-4
De sportdag voor de groepen 1 t/m 4 van het cluster De Weide is verplaatst van 7 september naar 14
september. Voor deze ochtend hebben we nog hulp nodig voor de begeleiding van groepjes. U kunt zich
opgeven bij juf Janneke.
Gymnastiek 2016-2017
De lessen worden op maandag gegeven door de groepsleerkracht en op woensdag door de vakleerkracht Dick
Zwiers. De kinderen hebben sportschoenen (geen zwarte zool) en sportkleding nodig..
De groepen 1 en 2 hebben dagelijks spel en beweging. De lessen zijn buiten, in het speellokaal of in de sporthal.
De kinderen hebben gymschoenen nodig (geen zwarte zool, graag met klittenband) die op school blijven.
Gymkleren mogen, maar zijn niet verplicht.
-Op woensdagochtend graag de leerlingen van groep 1 en 2 vanaf 8.15 uur gelijk in het speellokaal brengen. Er
staan banken klaar om te kunnen omkleden.
-Groep 7 en 8 gaan op woensdag, net zoals voorgaande jaren, vanaf de sporthal richting huis.
-Op maandagmiddag graag de kinderen van groep 3-4-5 om 13.00-13.15 naar de sporthal brengen. Juf Janine
neemt de kinderen van de overblijf mee richting de sporthal.
De gymrooster is als volgt:
Dag
Van

Tot

Groep

School

Door

Maandagmiddag

13.15

14.00

3/4/5

Rastholt

Groepsleerkracht

Maandagmiddag

13.55

14.45

6/7/8

Rastholt

Groepsleerkracht

Woensdag

8.30 uur

9.00 uur

1/2

Rastholt

Meester Dick

Woensdag

9.30 uur

10.05 uur

3

Rastholt

Meester Dick

Woensdag

10.05uur

10.45 uur

4

Kienholt/Rastholt

Meester Dick

Woensdag

10.45 uur

11.25 uur

5/6

Kienholt/Rastholt

Meester Dick

Woensdag

11.35 uur

12.15 uur

7/8

Rastholt

Meester Dick

We willen u vanaf deze plaats alvast een fijne, zonnige vakantie
toewensen! Tot ziens op maandag 29 augustus!
Met vriendelijke groet,

Team OBS Het Rastholt

