Nieuwsbrief
Data:
Week 5, 6 en 7
15 februari
16 februari
19 februari
22 en 25 februari
29 feb-4 maart
7-31 maart
9 maart
10 maart
15 maart
18 maart
23 maart
25-28 maart
31 maart

maandag 15 februari 2016

Samen gezond koken
MR-vergadering
Zorgmiddag team, alle leerlingen hebben vrij ’s middags!
Techniekmiddag groep 7-8
Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie
Groot project ‘geld’
Hoofdluiscontrole
OR-vergadering 19:30
Peutersbijeen
Nationale pannenkoekdag groep 1-8
Open dag
Paasweekend
Kijkavond project ‘geld’

Algemeen
Nieuwe leerling
Jolein Zwiers start na de voorjaarsvakantie in groep 1. Succes met de proefdagen en welkom op Het Rastholt!
Studiemiddag 16 februari
Morgenmiddag 16 februari hebben alle kinderen vrij. We hebben dan een inhoudelijk teamvergadering over de
opbrengsten en analyses van de toetsen zowel op individueel als groepsniveau.
Nieuwe schoolmaatschappelijk werker
Vanaf januari 2016 is Monique Hoogeveen de nieuwe schoolmaatschappelijk werker bij ons op school. In de
bijlage stelt zij zichzelf voor.
Derde week van ‘In drie weken gezond’ ( Meesterlijk ondernemen in Drenthe)
Donderdag 18 februari krijgt elk gezin een foodiebag mee naar huis. De foodiebag is een
tasje met een paar ingrediënten en het pasta-recept ‘Puur Pasta’. Succes met het koken!
Even voorstellen
Mijn naam is Madelon Krans. De meeste kinderen kennen mij waarschijnlijk al van de technieklessen die ik
eerder dit schooljaar heb gegeven aan alle klassen. 1 februari ben ik begonnen aan mijn LIO stage in groep 7 en
8 en op de maandag, dinsdag en woensdag ben ik hier te vinden. Hier blijf ik tot het einde van het schooljaar.
Tijdens dit laatste halve schooljaar hoop ik de pabo af te ronden en volgend jaar aan de slag te gaan in het
onderwijs. Groeten, Madelon Krans

Nieuws uit de groepen
Lettermuur groep 1 en 2
De nieuwe letter is de n. De kinderen mogen kleine spullen meenemen die beginnen met de N.
Excursie groep 4, 5 en 6
Op vrijdagmiddag 19 februari mogen de kinderen van groep 4, 5 en 6 op excursie naar het post sorteer centrum
in Zwolle. Myrthe Hoekstra uit groep 5 houdt haar spreekbeurt over de post. In aansluiting op deze spreekbeurt
zijn we uitgenodigd om daar een kijkje te nemen. We vertrekken om 12.00 uur vanaf school. Er wordt ons een
lunch aangeboden in Zwolle, dus de kinderen hoeven alleen fruit en drinken voor de pauze op school mee te
nemen. De kinderen zijn gewoon om 15.15 uur vrij. Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande, dan
kunt u contact opnemen met Ingrid Kuijer (i.kuijer@bijeen-hoogeveen.nl).
PET-flessen groep 4,5 en 6
Binnenkort gaan we knutselen met PET-flessen in groep 4, 5 en 6. Het zou fijn zijn als alle kinderen een fles
meenemen (het liefst van 1,5 liter). Ook extra doppen zijn van harte welkom!
Met vriendelijke groet, Team OBS Het Rastholt

Bijlage: Schoolmaatschappelijk werk
Graag wil ik me even voorstellen.
Mijn naam is Monique Hoogeveen, als School Maatschappelijk werker van Stichting Welzijnswerk ben ik sinds
januari 2016 verbonden aan de basisscholen in De Weide / Erflanden. Als vaste contactpersoon kom ik
regelmatig op de scholen, waar ik overleg heb met de ib-er of met een ander contactpersoon van de school.
Wat is SMW? Als u als ouder(s)/ verzorgers zorg hebt over uw zoon of dochter, dan bespreekt u dit met de
betreffende leerkracht en/of met de intern begeleider. Ook kan de leerkracht zelf een probleem signaleren en
bespreekt dit dan met u. De leerkracht kan aan het gedrag, de concentratie of het leren van het kind opmerken
dat er iets aan de hand is. Ligt het probleem in de school dan wordt dat intern bekeken en gezocht naar een
oplossing.
Als in een gesprek met ouders blijkt dat thuis ook vaker moeizaam gaat, zal de hulp van SMW aangeraden
worden. Dit kan een eenmalig gesprek zijn of meerdere. In elk gezin doen zich allerlei kleine en grotere
problemen voor, dat is normaal en meestal komt er vanzelf een oplossing. Wat je kan doen als ouder of waar
het kind last van heeft zijn vragen die zich voordoen. Dit kan zijn op het gebied van opvoeding, luisteren, snel
boos, belonen van goed gedrag van uw kind, pesten, hoe vergroot je als ouder het zelfvertrouwen van uw kind,
vragen waar u tegenaan kunt lopen.
Of vragen omdat u ziet dat uw kind moeilijkheden heeft op sociaal gebied. Dit kan zijn in het reageren op lastige
situaties met teruggetrokken gedrag of met boos reageren. Of uw kind vindt het moeilijk contact te maken
en/of te houden met leeftijdsgenoten. Voor de leeftijd van 6-8 jaar de Sociale Vaardigheidstraining ‘Samen
spelen’. Met uitspelen door Tim en Flapoor die in elke bijeenkomst aan de kinderen een rollenspel laten zien.
Voor de leeftijd van 9-12 jaar is er de training de ‘Powerkidzz’ training, waar gewerkt wordt aan
basisvaardigheden in het leren opkomen voor jezelf. Ook is deelname mogelijk aan een KIES-groep (Kinderen In
Echtscheiding Situaties), bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar van gescheiden ouders om elkaar te ontmoeten.
Bij alle groepen voor kinderen zit een (of meerdere) ouderavond(en). Voor groepsdeelname wordt wel een
bijdrage gevraagd. Elk gesprek kent een beroepsgeheim, mocht in overleg een kindgesprek plaats vinden dan
kan dit na ondertekening/toestemming van beide ouders.
Ook kan het zijn dat u op financieel gebied vragen hebt, mogelijk dat u gebruik kunt maken van regelingen en
voorzieningen. Iedereen kan kosteloos gebruik maken van het SMW. De gesprekken met de SMW-er kunnen in
overleg thuis, op school of op kantoor van de SWW plaats vinden. Bel of mail gerust!
Met vriendelijke groet, Monique Hoogeveen Tel. 0528-278855 - E: m.hoogeveen@swwh.nl

