Nieuwsbrief
Data:
21 juni
21 en 22 juni
29 juni
30 juni en 4 juli
7 juli
8 juli
14 juli
15 juli
18 juli-26 augustus
29 augustus
14 september

maandag 20 juni 2016

Peutersbijeen
Restaurantavonden groep 8
Groep 8 Voortgezet Onderwijs
Rapportgesprekken
Musical groep 7 en 8
Vakantielezen groep 3
Playbackshow
Laatste schooldag
Zomervakantie
Eerste schooldag
Sportdag groep 1-4.

Algemeen
Formatie
U ontvangt deze week een extra nieuwsbrief m.b.t. de formatie voor het schooljaar 2016-2017. De formatie is
reeds besproken in de MR ( medezeggenschapsraad).
Rapportgesprekken
Op 30 juni en 4 juli houden we de rapportavonden voor groep 1 t/m 7. U ontvangt hiervoor deze week een
uitnodiging. Mocht u op (één van) deze avonden verhinderd zijn of liever een ander tijdstip, dan horen we dit
graag. U kunt dit aangeven bij de groepsleerkracht. Dit mag met een briefje of een mailtje. We proberen dan
zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.
Juf Janneke
j.schonewille@bijeen-hoogeveen.nl
Juf Janine
j.smit@bijeen-hoogeveen.nl
Juf Ingrid
i.kuijer@bijeen-hoogeveen.nl
Meester Jarno m.j.zwiers@bijeen-hoogeveen.nl
Ouderhulplijst
Denkt u aan het invullen van de ouderhulplijst? U kunt deze lijst inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind.
Flessenactie
De flessenactie duurt nog twee weken. Op donderdag 30 juni wordt de kar met lege flessen opgehaald.
Ondernemende school; restaurantavonden
Een vast onderdeel van de ondernemende school zijn de restaurantdagen. Twee avonden bereiden kinderen
een overheerlijke driegangen diner voor! U heeft een flyer ontvangen. Komt u proeven?

A.s. dinsdag- en woensdagavond openen de kinderen van groep 8 hun restaurantjes. Op 21 juni zal Sunshine het
menu verzorgen. Number 9 zal op 22 juni het menu verzorgen. De kinderen verdelen de taken binnen het
restaurant zelf en op deze manier proberen ze hun eigen onderneming te runnen. Samenwerken, overleggen,
beslissingen nemen en compromissen sluiten is waar het om gaat. Lijkt het u leuk om te komen eten? Op
dinsdag is er nog plek in het restaurant Sunshine. Reserveren kan via kooklokaalhetrastholt@hotmail.com.

Nieuws uit de groepen
Musical groep 7 en 8
Op donderdag 7 juli presenteert groep 7/8 de musical van dit jaar: De DJ draait door. Op de middag doen ze dat
voor de kinderen van de school en ’s avonds voor de eigen familie en vrienden. Omdat op donderdagmiddag
groep 1 vrij is, zullen zij de musical helaas missen. De leerlingen van groep 7/8 zouden het erg leuk vinden als de
leerlingen van groep 1 toch komen kijken. Daarom is het mogelijk om uw zoon/ dochter ’s middags naar school
te brengen om 13.00u. Ze zullen dan, samen met alle andere leerlingen, naar de Weideblik wandelen en daar de
musical bekijken. Om 15.15u kunt u uw zoon/ dochter dan weer bij school ophalen. Wanneer dit alles niet
mogelijk is, dan mag u ook samen met uw zoon/ dochter om 13.30u bij de Weideblik komen en dan samen naar
de musical te kijken. De leerlingen van groep 7/8 hopen dat er zoveel mogelijk kinderen komen kijken!
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.
Lettermuur groep 1 en 2
De nieuwe letter is de ui . De kinderen mogen kleine spullen meenemen waar de letter ui in voor komt .
Schoonmaakmiddag en – avond
Op maandag 11 juli zou ik graag een schoonmaakmiddag en –avond willen houden in groep 1, 2 en 3. Alle
kasten, materialen en speelgoed worden dan schoongemaakt. We beginnen ’s middags om 13:00 en ’s avonds
om 18:00. Als u kunt meehelpen, zou u dan onderstaande strookje willen invullen en inleveren op school?
Opgeven kan ook via j.schonewille@bijeen-hoogeveen.nl.nl. Alvast bedankt!
0 Ja ik kan ’s middags vanaf 13:00 helpen (onder schooltijd)
0 Ja ik kan ’s avonds meehelpen met schoonmaken. (vanaf 18:00)
0 Ik neem liever een bak speelgoed mee naar huis (kan na de zomervakantie weer terug)
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Met vriendelijke groet,
Team OBS Het Rastholt

