Nieuwsbrief
Data:
Week 2 t/m 5
Week 5, 6 en 7
2 februari
4 en 8 februari
9 februari
9 februari
15 februari
16 februari
19 februari
22 en 25 februari
29 feb-4 maart

maandag 1 februari 2016

Toetsweken
Samen gezond koken
Bioscoop groep 4 t/m 8 ( overblijven in de klas)
Open dagen VO
Verkeer: voorstelling stoplicht groep 1-3 9:30
Voorstelling Help ik heb een vlieg ingeslikt groep 1-3 13:30
MR-vergadering
Zorgmiddag team, alle leerlingen hebben vrij ’s middags!
Techniekmiddag groep 7-8
Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie

Algemeen
Nieuwe leerling
Vandaag is Romy gestart in groep 2. Welkom op het Rastholt en een fijne tijd! Daarnaast neemt een leerling van
groep 1 afscheid. Yessin start vandaag op De Krullekoarde. Succes!
Van de leerlingenraad
Namens de leerlingenraad heeft Sera een stukje voor de nieuwsbrief geschreven.
De leerlingenraad heeft besloten om met pleinplakkers aan de slag te gaan. De SVR
geeft geld en de leerlingenraad heeft een pleinplakker uitgekozen. Daarnaast is de
ideeëndoos geleegd dus kunnen er weer nieuwe ideeën in. Omdat een voetbalveld
best vaak is aan gevraagd gaat groep 7/8 met foto’s van het plein voetballijnen te
ontwerpen.
Juf Olga koopt verf en vraagt aan paar van 7/8 waar de lijnen moeten komen. Na de
voorjaarsvakantie zullen er heel wat veranderingen zijn ( maart 2016)!
Met hartelijke groet, Julia- Mirthe - Stijn- Sera
Schoolbreed werken met de 3D printer
Op school beschikken we over een 3d-printer. De printer is twee jaar geleden door leerlingen van groep 7/8
zelfstandig in elkaar gezet. Nu is het doel de printer ook daadwerkelijk in te zetten binnen het onderwijs. En
daarmee gaan we aan de slag. Om alvast een idee te krijgen wat je allemaal kunt printen, kunt u een kijkje
nemen op de site www.thingiverse.com. Daarnaast kunnen kinderen ook zelf gaan ontwerpen. Dit werkt
eenvoudig met het programma Tinkercad. Op de website www.tinkercad.com kunt u samen met uw kind een
account aanmaken. En dan kan het ontwerpen en ontdekken gaan beginnen.

Verwijderen unit
Maandag 8 februari wordt de unit verwijderd. Op de achtergrond zijn er verschillende voorbereidingen aan de
gang. Daarnaast wordt parallel het plein aangepakt en de entree verplaatst. De hoofdingang zal worden
verplaatst richting het pleingedeelte van de bovenbouw.
Oproep voor nieuwe MR- en OR- leden
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor onze ouderraad en medezeggenschapsraad. Samen met ouders de
school maken, is voor ons essentieel!
-Medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft over diverse onderwerpen advies- en instemmingsrecht. Onderwerpen die in de MR aan de orde
komen zijn: het bestuursformatieplan, arbeidsomstandigheden, de vakantieregeling, klassenindeling en
schoolvisie. Ook is onze MR vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van
Hoogeveen.
-Ouderraad (OR)
De ouderraadsleden zijn actief bezig voor en met school. In samenwerking met de leerkrachten organiseert de OR
activiteiten voor de leerlingen en/of de ouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om de organisatie van feesten en het
grote project.
-Contactpersonen
Voor de ouderraad kunt u contact opnemen met Janneke Schonewille (j.schonewille@bijeen-hoogeveen.nl). Voor
de medezeggenschapsraad kunt u contact opnemen met Ingrid Kuijer (i.kuijer@bijeen-hoogeveen.nl).
DVD Sinterklaas en Kerst
Er is een video gemaakt van het Sinterklaasfeest en van de Kerstviering door Maria van der Haar. Deze DVD
kost 5 euro. Belangstelling? U kunt het doorgeven aan Janneke (j.schonewille@bijeen-hoogeveen.nl). Zou u
dan ook vooraf willen betalen? Dan krijgt u zo snel mogelijk de DVD.
Meesterlijk Ondernemen in Drenthe (MOID)
Naast de vaste restaurantdagen, worden er per jaar meerdere activiteiten vanuit het ondernemend leren
georganiseerd. We starten deze week 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. Alleen vlees kunt u zelf toevoegen bv mager gehakt of kip.
Studiemiddag16 februari
Dinsdagmiddag 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.
Nieuws uit de groepen
Lettermuur groep 1 en 2
De nieuwe letter is de b. De kinderen mogen kleine spullen meenemen die beginnen met de b.
Bioscoopbezoek groep 4, 5 en 6
Dinsdag 2 februari gaan de kinderen van groep 4/5/6 naar de bioscoop. We bezoeken daar de film piepkuikens.
De kinderen eten deze middag in de eigen groep. We gaan met auto's naar de bioscoop. De kinderen gaan na de
film terug naar school. Om 15.15 uur kunnen de kinderen op school opgehaald worden.
Met vriendelijke groet, Team OBS Het Rastholt

