Nieuwsbrief
Data:
9-27 mei
24 mei en 8 juni
30 mei
Week 21-24
31 mei
1 juni
2 juni
7-10 juni
6 juni
7 juni
13, 14 en 15 juni
13 juni
17 juni
21 juni
29 juni
30 juni en 4 juli
7 juli
15 juli
18 juli-26 augustus

maandag 23 mei 2016

NME project wilde planten
Smaaklessen groep 1-8
Ontdekpad, alle groepen
Cito-toetsen groep 1-7
Schoolreis groep 1-6
Sportdag groep 5 en 6
Sportdag groep 7 en 8
Avondvierdaagse
MR-vergadering
Studiemiddag team, alle leerlingen hebben vrij!
Schoolkamp groep 7 en 8
Bibliotheekbezoek groep 4, 5 en 6
Techniekmiddag groep 7 en 8
Peutersbijeen
Groep 8 Voortgezet Onderwijs
Rapportgesprekken
Musical groep 7 en 8
Laatste schooldag
Zomervakantie

Algemeen
Vakantieregeling schooljaar 2016-2017
Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2016
Kerstvakantie 26 december 2016 t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2017
Goede Vrijdag en Pasen 14 april t/m 17 april 2017
Koningsdag In meivakantie
Meivakantie 24 april t/m 28 april 2017
Bevrijdingsdag 5 mei 2017
Hemelvaart 25 en 26 mei 2017
Pinksteren maandag 5 juni + dinsdag 6 juni 2017
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2017

Nieuwe leerling
Vanaf 17 mei is Sander Bols gestart in groep 7. Welkom op Het Rastholt!
Studiemiddag 1 juni = 7 juni
Op de jaarplanner staat woensdagochtend 1 juni een studieochtend genoteerd. Deze datum wordt verplaatst
naar 7 juni. De kinderen hebben dan dus alleen dinsdagmiddag vrij i.p.v. woensdagochtend 1 juni.

Schoolreis groep 1/2/3
Op dinsdag 31 mei gaan de kinderen van groep 1/2/3 op schoolreis naar De Flierefluiter
in Raalte. We vertrekken om 9.00 uur met de bus en zullen rond 15.00 uur weer terug
zijn op school. Verrassing: We gaan dit jaar met de bus! Door wat extra financiële inzet
van de SVR hebben we dit kunnen realiseren! De kinderen krijgen eten en drinken. We
hopen op een gezellige, zonnige dag!
Schoolreis groep 4/5/6
Op dinsdag 31 mei gaan de kinderen van groep 4/5/6 op schoolreis naar attractiepark Duinen Zathe in
Appelscha. We vertrekken om 9.00 uur met de bus en zullen rond 16.00 uur terug zijn op school. We gaan ook
dit jaar samen met de kinderen van het Kienholt in de bus. De kinderen moeten op deze dag zelf eten en
drinken meenemen. Iets te snoepen mag natuurlijk ook. Wij zorgen voor een ijsje. We hopen op een gezellige,
zonnige dag!
Sponsorloop 2016
Afgelopen woensdag hebben we een Rastholt sponsorloop gehouden. Prachtig weer, veel toeschouwers en
vooral sportieve kinderen & leerkrachten hebben de ochtend tot een succes gemaakt! Allemaal bedankt!

Smaaklessen: leren over gezonde voeding
Leerlingen van OBS Het Rastholt krijgen op 10 mei, 24 mei en 8 juni een reeks van drie Smaaklessen
aangeboden. ‘Smaaklessen’ is een uniek lesprogramma over eten voor groep 1 t/m 8. Door te proeven, voelen,
horen, ruiken en kijken, verkennen kinderen hun eten. De lessen worden gegeven door gastdocenten Baukje
Hoogeveen en Jolanda Kats. OBS Het Rastholt is één van de zeven basisscholen die reageerden op een speciale
actie van de het team sportfunctionarissen en krijgen hiermee gratis smaaklessen aangeboden. Dit aanbod is
onderdeel van de lokale JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) aanpak.
Waarom Smaaklessen?
Eten is kiezen! En er is veel te kiezen. Vegetarisch of vlees? Een appel of koek mee naar school? Cola of water?
Doormiddel van Smaaklessen wordt de nieuwsgierigheid en interesse van kinderen naar hun eten opgewekt.
Weten waar je eten vandaan komt helpt om bewuste, gezonde keuzes te maken.
Meer informatie Meer informatie over smaaklessen is te vinden op www.smaaklessen.nl.
Rapportgesprekken
Op 30 juni en 4 juli zijn de rapportavonden voor groep 1 t/m 7. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.
Mocht u op (één van) deze avonden verhinderd zijn, dan horen we dit graag. Ook als u liever op een ander
tijdstip wilt komen, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. Dit mag ook met een briefje of een
mailtje. We proberen dan zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.

Nieuws uit de groepen
Sportdag 1 juni groep 5 en 6
Op woensdag 1 juni hebben de kinderen van groep 5 en 6 een sportdag. Deze vindt plaats op de voetbalvelden
van HZVV en VV Hoogeveen van 9.30 uur tot 11.45 uur. We doen allerlei verschillende sporten. We zouden het
leuk vinden als u ons komt aanmoedigen. We zijn te vinden op veld 4B.
We gaan hier op de fiets naar toe. We vertrekken om 8.55 uur van school en zullen rond 12.15 uur weer terug
zijn. Bij slecht weer wordt de sportdag afgelast. We sporten in ons nieuwe schooltenue( witte shirt met
broekje). De kinderen krijgen dit woensdagmorgen op school, want juf Janine neemt het ’s middags mee om te
wassen. De kinderen moeten deze ochtend zelf voor eten en drinken zorgen.

Excursie Struunhuus
Vorige week maandag zijn alle kinderen van Het Rastholt op
excursie geweest naar het Struunhuus in het Steenbergerpark. We
hebben daar allerlei dingen gedaan met planten. We hebben
gekeken hoeveel verschillende planten er groeien en bloemen
geplukt. We hebben gekeken welke planten eetbaar zijn en welke
je kan gebruiken om bijvoorbeeld thee te zetten. Dit hebben we
ook gedaan en bijna alle kinderen hebben geproefd. De kinderen
hebben genoten van het strunen door het park! De kinderen
kregen een kaartje mee naar huis waarmee ze een waterdiertjes
zoekkaart kunnen aanvragen op ivn.nl/slootjesdagen. De
slootjesdagen vinden plaats op 12 juni in het park.

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

Nieuws uit de wijk
Strong Kids Run
Zaterdag 4 juni is er een Strong Kids Run in het Steenbergerpark voor alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Om
14.00 uur start de eerste groep kinderen rennend vanaf het IVN gebouw in het park. Onderweg komen de
kinderen allerlei obstakels tegen, variërend van indianenbrug, klimnet tot drijfschotten. Kinderen die niet bang
zijn om vies of nat te worden kunnen zich aanmelden. Zwemdiploma A en B is verplicht. Ga jij de uitdaging aan?
Aanmelden
Aanmelden voor de Strong Kids Run kan bij sportfunctionaris Berna Nijboer, via
b.nijboer@dewoldenhoogeveen.nl. Vermeld hierbij je naam, leeftijd, school en contactgegevens. Na
aanmelding wordt het start tijdstip doorgegeven. Let op: vol is vol.
Vrijwilligers gezocht
Zaterdag worden vanaf 8.00 uur de obstakels opgebouwd. Naast hulp van Survival Tiendeveen zoeken we nog
enkele vrijwilligers. Daarnaast zoeken we nog naar vrijwilligers die ’s middags bij een obstakel willen begeleiden.
Hebt u interesse? Aanmelden kan bij sportfunctionaris Berna Nijboer via bovenstaand e-mailadres.

Met vriendelijke groet,
Team OBS Het Rastholt

