Nieuwsbrief
Data:
Week 2 t/m 5
14 en 21 januari
19 januari
2 februari
4 en 8 februari
9 februari
15 februari
19 februari
22 en 25 februari
29 feb-4 maart

dinsdag 19 januari 2016
Toetsweken
Screening schoolarts groep 2 en 7
Studiemiddag team, alle leerlingen hebben ’s middags vrij!
Bioscoop groep 4 t/m 8 ( overblijven in de klas)
Open dag VO
Verkeer: voorstelling stoplicht groep 1-3
MR-vergadering
Techniekmiddag groep 7-8
Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie

Algemeen
Geen toiletpapieractie!
Afgelopen maandag werd u geïnformeerd over de toiletpapieractie. Vandaag delen wij u mee dat
deze niet doorgaat. Aangezien de actie onder schooltijd was gepland, laten we deze actie
vervallen.
Rapportgesprekken
Op 22 en 25 februari zijn de rapportgesprekken. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.
Mocht u op één van deze dagen verhinderd zijn, dan horen we dit graag. Ook als u graag op een
ander tijdstip wilt komen (bijvoorbeeld op een middag), dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht
van uw kind (dit mag ook met een briefje of een mailtje). Graag voor dinsdag 9 februari. We
proberen dan zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.

Ouderbijdrage

Zoals elk schooljaar wordt de ouderbijdrage, in januari afgeschreven (29 januari) bij ouders die
een machtiging hebben afgegeven. Hierbij een verzoek aan ouders die geen machtiging hebben
afgegeven om op korte termijn het bedrag van 30,- over te maken op bankrekeningnummer NL29
RABO 0377228265. Voor vragen of een machtigingformulier, kunt u contact opnemen met de
penningmeester van de SVR Bert Lunenborg via het volgende mailadres svr@vodafonethuis.nl.
Er is een mogelijkheid om extra geld te doneren. De SVR zet het geld opzij om extra dingen te
kunnen regelen voor de school en de kinderen. Vorig jaar hebben we vlaggen aangeschaft en extra
biblitoheekactiviteiten betaald. Dit jaar worden er schoolshirts aangeschaft en extra
natuuractiviteiten betaald. Daarnaast komen er pleinplakkers op het plein.
Meesterlijk Ondernemen in Drenthe (MOID)

Naast de vaste restaurantdagen, worden er per jaar meerdere activiteiten vanuit het ondernemend
leren georganiseerd. We starten met het drie weken model '' Samen gezond koken!".
Drie weken model:
week 5
U ontvangt een nieuwsbrief met een uitleg over het gezonde gerecht vanuit het
kinderkooklokaal Rastholt in samenwerking met een diëtist.
week 6
De kinderen van groep 7 en 8 maken het gerecht voor de hele school om samen te
proeven. Daarnaast geeft een diëtist uitleg over gezond koken en eten.
week 7
U ontvangt een tas met alle verse producten om samen met uw kind het gezonde
gerecht te maken.
Nieuws uit de groepen
Dansfinale groep 4,5,6.
Vorige week maandag zijn we naar de dansfinale in de Tamboer geweest. 5 dansparen van het
Rastholt deden mee. De andere kinderen hebben ze goed aangemoedigd vanuit de zaal.
De kinderen hebben het heel goed gedaan. Twee van onze dansparen dansten deze middag de halve
finale! Het was een leuke middag. Binnenkort kunt u de foto's op de site bekijken.

Lettermuur groep 1 en 2
De nieuwe letter is de e. De kinderen mogen kleine spullen meenemen waar de e in voor komt.

Met vriendelijke groet,
Team OBS Het Rastholt

