Nieuwsbrief
Data:
7-31 maart
23 maart
25-28 maart
31 maart
4 april
7 april
12 april
12 april
15 april
17 april
22 april
25 april-6 mei

maandag 21 maart 2016

Groot project ‘geld’
Open dag
Paasweekend
Kijkavond project ‘geld’ 18:00-20:00
MR-vergadering 19:30
Theorie examen verkeer groep 7
Koffieochtend schoolmaatschappelijk werk 8:30
Praktijk examen verkeer groep 7
Techniekmiddag groep 7-8
Unicefloop
Koningsspelen
Meivakantie

Algemeen
Lente
Vandaag start de lente. Aan het eind van de week start het paasweekend. Om een ieder een fijn weekend te
wensen en het lentegevoel te geven, ontvangt u namens de school een aardigheidje in de vorm van een bloem.
Project
We werken aan het project geld. Het project wordt afgesloten op donderdag 31 maart van 18.00 tot 20.00 uur.
U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Op deze avond wordt er een verloting gehouden. U kunt hiervoor
kleine prijsjes inleveren bij de leerkracht van uw kind. Ook kunnen er lege flessen ingeleverd worden op school.
Ingang
Vanaf 31 maart zouden we u willen vragen gebruik te maken van de nieuwe hoofdingang. Deze ingang noemen
we nu nog de bovenbouwingang. Het hek is nog niet geplaats, maar de stoep ligt er al. Donderdagavond ziet u
de vlaggen staan. De kleine ingang willen we steeds minder gaan gebruiken. Bij de fietsen van de bovenbouw is
ook een extra stuk bestrating. De hekken zullen worden verplaatst, waardoor het plein vergroot. We heten u
welkom tijdens de kijkavond via de hoofdingang!
Open dag 23 maart
Woensdag 23 maart is het open dag op obs Het Rastholt. Ouders met kinderen tussen 3-4 jaar zijn welkom om
de school in bedrijf te zien! Wij laten u graag kennismaken met de school. De school in bedrijf! Rond kijken,
deelnemen aan lessen, leerlingen vragen stellen en sfeer proeven. Essentieel: Zie ik mijn zoon/dochter de
basisschoolloopbaan hier vervullen. Past het bij onze manier van opvoeden en geeft het de juiste uitdaging of
bevestiging. We heten u welkom! Denkt u met ons mee? Zou u deze ouders willen informeren? Het programma
van de ochtend is als bijlage toegevoegd!

Schoolkrant
Donderdag 31 maart krijgen de kinderen de schoolkrant mee naar huis. Deze schoolkrant staat in het teken van
het project geld. Veel leesplezier!
Nieuwe leerlingen
Vorige week is Abdallah gestart in groep 6. Welkom op het Rastholt en een fijne tijd!
Nieuws uit de groepen
Boomwhackers voor groep 1-8
Voor cultuureducatie heeft Het Rastholt een subsidie
aangevraagd en ontvangen! We richten ons op
muziekeducatie. Daarvoor hebben we boomwhackers
aangeschaft. De kinderen hebben vorige week een
workshop gehad. Tijdens de kijkavond zal een groep met de
boomwhackers optreden.

Lettermuur groep 1 en 2
De nieuwe letter is de t. De kinderen mogen kleine spullen meenemen die beginnen met de t.

Met vriendelijke groet, Team OBS Het Rastholt

