Nieuwsbrief

dinsdag 22 november

Data:
2 december
5 december
22 december
26 december-6 januari
10 januari
11 januari
17 januari
25 januari-4 februari
24 januari
24 januari
25 januari

Techniekmiddag groep 7-8
Sinterklaasviering, alle kinderen hebben ’s middags vrij.
Kerstmaaltijd
Kerstvakantie
Werken met prentenboeken groep 3-5: 13:30
Hoofdluiscontrole
Studiemiddag team, alle leerlingen hebben ’s middags vrij!
Nationale voorleesdagen
Voorstelling groep 1-2: Schildpad zoekt een huis
Peutersbijeen 13:15-14:15
OR-vergadering 19:30

Algemeen
Mededeling van de verkeersouders
Het valt ons op dat er steeds harder wordt gereden in de Korenstraat. Dit zijn voornamelijk ouders
die hun kinderen naar school brengen. Het verkeer (ook fietsers) wat uit de straten komt die aan
de Korenstraat grenzen heeft voorrang ten op opzichte van het verkeer op de Korenstraat. De Korenstraat is een
straat waarin maximaal 30 km mag worden gereden. Een 30 km-zone bestaat uit erftoegangswegen. Een
erftoegangsweg is een weg om te verblijven. De snelheid op die wegen is daar maximaal 30 km/uur. Omdat de
snelheid er relatief laag is, zou het verkeer veilig gemengd moet kunnen worden. Je vindt in een 30 km-zone dus
geen aparte fietspaden/-stroken en op kruisingen is de voorrang niet geregeld door borden of tekens op de weg
(de kruisingen zijn dus gelijkwaardig). Wij willen deze regel graag bij u onder de aandacht brengen om ook in de
Korenstraat een verkeersveilige situatie te krijgen.
Versieren school
Vorige week maandagmiddag is de school mooi versierd voor de Sinterklaasperiode. Bedankt voor de ouders die
hebben meegeholpen!
Sinterklaas 5 december
Op maandag 5 december komen de kinderen gewoon tussen 8:15 en 8:30 op school. We blijven met zijn allen
buiten. U mag natuurlijk ook blijven kijken buiten. We hebben gevraagd of de Sint rond 8:30 uur bij ons zou
kunnen zijn…. De kinderen krijgen deze dag eten en drinken. De fruittas hoeft dus niet mee. De school gaat uit
om 12:00. ’s Middags zijn alle kinderen vrij!

Jaarvergadering
Afgelopen donderdag 17 november 2016 heeft de jaarvergadering plaatsgevonden. Naast het zakelijke deel
heeft de schoolmaatschappelijk werker uitleg gegeven over haar rol binnen de school.
De vastgestelde verslagen zijn op de website te vinden onder het kopje downloads.
Peutersbijeen
Elke derde dinsdag mogen kinderen vanaf 3 jaar rondkijken en ontdekken wat er op de basisschool te doen is.
Het programma loopt van 13.15 tot 14.15 uur.
Momenteel draaien er op Het Rastholt meerdere kinderen mee. Peutersbijeen is vrijblijvend en wordt op elke
openbare basisschool in Hoogeveen aangeboden.
Techniek op de basisschool
Het Rastholt heeft vorig jaar de techniekkar Techniek, Talent & Energie aangeschaft. Alle leerkrachten hebben de
scholing afgerond. Het schooljaar 2016-2017 willen we de leerlijn TTE goed binnen het onderwijs op Het Rastholt
inzetten en vormgeven. De leerlijn TTE biedt techniek aan vanuit een breed perspectief en zit vol met
interessante doe-opdrachten, proefjes en onderzoek- en spelactiviteiten. Meester Jasper is de techniekcoach op
Het Rastholt. Hij richt het techniekplan in en zet de lessen uit in alle bouwen.
Meester Jasper is nog op zoek naar ondersteuning tijdens de techniekmomenten.
 Voor groep 5 tot en met 8 is er 1 keer in de 2 weken op vrijdag een techniekmiddag in circuitvorm.
Techniekouders gaan dan met een groepje kinderen met techniek bezig (ongeveer 20 minuten per
groepje). Voor de bovenbouw ondersteunt Woubert Dekker. We zijn op zoek naar een 2e techniekouder
(techniek opa /oma). Met twee techniekouders kunnen we namelijk alle kinderen op zo’n vrijdagmiddag
met techniek laten oefenen.
 Voor groep 3-4 zoeken we ook een techniekouder die 1 keer in de 2 weken op donderdagmiddag wil
helpen.
 Voor groep 1-2 hebben zich twee techniekouders aangemeld.
Mocht u iemand weten die kan helpen of mocht u zelf kunnen, laat het even aan Jasper ( j.venema@bijeenhoogeveen.nl) weten.

Nieuws uit de groepen
Letter van de week: m
De letter van de week is de m. De kinderen mogen kleine spullen meenemen die beginnen met de m.
Volgende week is de nieuwe letter: o

Schoen zetten groep 1 t/m 4
We hebben van Sinterklaas gehoord dat de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen
mogen zetten op school!
We doen dit op dinsdag 29 november. De schoenen mogen, het liefst voorzien van
naam, deze week al meegenomen worden. Ook mogen de kinderen op 29 november
wat lekkers meenemen voor het paard.

Met vriendelijke groet,
Team Het Rastholt

