Nieuwsbrief
Data:
27 maart
29 maart
30 maart
30 maart
6 april
7 april
7 april
11 april
11 april
13 april
14 en 17 april
21 april
24-28 april
1 mei
2 mei

maandag 27 maart
Drents voorlezen, alle groepen
Schoolbadmintontoernooi groep 5 en 6
Schrijver in de bieb, Danielle Schothorst, groep 4-5
Kijkavond groot project 18:00-20:00
Theorie verkeersexamen groep 7
Boekpromotie groep 3-5
Techniek groep 7-8
Praktijk verkeersexamen groep 7
Inloopochtend schoolmaatschappelijk werk 8:30-9:30
Voorstelling groep 1-2 kabouter Thijm, stoelverhoger mee
Goede Vrijdag en Pasen
Koningsspelen 8:30 tot 14:00 (groep 1-4 tot 12:30)
Meivakantie
MR-vergadering 19:30
Hoofdluiscontrole

Algemeen
Koningsspelen 2017
Op vrijdag 21 april vieren we Koningsdag op school. Dit doen we door net als
voorgaande jaren eerst gezellig in de groepen te ontbijten. Vervolgens gaan de
kinderen het Koningslied zingen en in groepjes allerlei leuke spelletjes doen.
Vanaf 11:30 uur gaan we met alle groepen lekker pannenkoeken eten. Hiervoor zoeken we nog ouders die
heerlijke pannenkoeken kunnen bakken en graag mee willen helpen. Als je graag wil meehelpen met
pannenkoeken bakken, mag je dit doorgeven aan meester Jasper (j.venema@bijeen-hoogeveen.nl).
De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen om 12:00 uur of 12:30 uur opgehaald worden. Om 12:30 uur start het
middagprogramma voor groep 5 t/m 8. Dit middagprogramma is in de klas en eindigt om 14:00 uur.
We gaan er een mooie en gezellige dag van maken de 21ste!
Nieuwe leerling
Kristian draait op dit moment proef op Het Rastholt. Hij gaat in mei verhuizen. Welkom in groep 2!
Luizencontrole
Wie wil in het nieuwe schooljaar helpen bij de luizencontrole? We controleren de kinderen, na elke
schoolvakantie, op dinsdag of op woensdagochtend om 8.30 uur. U kunt zich opgeven bij Janneke
(j.schonewille@bijeen-hoogeveen.nl) en wilt u daarbij aangeven of u op dinsdag of op woensdagochtend kunt?
Hartelijke groet van de kriebelbrigade

Inloop ochtend School Maatschappelijk Werk
Op Dinsdag 11 April van 8.30-9.30u houd ik een inloop ochtend. Hierbij kan iedereen langs komen om kennis met
mij te maken en om horen wat ik kan betekenen voor ouders, kinderen en de buurt. Vanuit het SMW kunnen we
ook thema avonden/ochtenden organiseren. Het thema hangt van de ouders/verzorgers af. Ouders en of
verzorgers kunnen aangeven wat er speelt, zodat het SMW er op in kan inspelen. Mochten er thema’s zijn die
van belang zijn om aan bod te laten komen, schroom dan niet om dit aan mij door te geven. Ik kan dit
voorbereiden en ouders kunnen dan hun ervaringen delen.Mocht u vragen hebben of u bent nieuwsgierig wie ik
ben, dan bent u van harte welkom! Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet, Lisette Rinkema (l.rinkema@swwh.nl), Jeugd- en schoolmaatschappelijk werker
Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag, donderdag-ochtend en vrijdag.
Nieuws uit de groepen
Kijkavond
Donderdag 30 maart is de kijkavond van het grote project. Het begint om 18:00 en duurt tot 20:00. U bent van
harte welkom! Hieronder een toelichting m.b.t. de loterij.
Schoolkrant
Donderdag krijgen de oudste kinderen de schoolkrant mee naar huis. Deze schoolkrant staat in het teken van het
voorjaar en het project. Veel leesplezier!
Hvo en Gvo
Zou u het briefje voor Hvo en Gvo willen inleveren voor 7 april. Dit geldt voor de huidige groep 4, 5 en 6.
Letter van de week: v
De letter van de week is de v. De kinderen mogen kleine spullen meenemen die beginnen met de letter v.

Met vriendelijke groet, Team Het Rastholt
Loterijen kijkavond 30 maart
De afgelopen periode hebben we achter de schermen hard gewerkt om een prachtige prijzenpot bij
elkaar te halen, die te winnen zijn in een tweetal loterijen:
RAD VAN FORTUIN
Voor de volwassenen gaat we om 18.50 en 19.50 in de centrale ruimte draaien aan het Rad van Fortuin. Elke
ronde wordt er voor circa 100 euro aan prijzen weggegeven.
De hoofdprijzen zijn: saunabon voor 2 personen, 3 gangen diner voor twee personen bij Heinrigs, 2 uur bowlen +
6 consumpties + bittergarnituur bij Kiri Bowling, 12 badenkaart bij Zwembad de Dolfijn, boodschappenpakket van
Coop Supermarkt, 10 badenkaart bij Zwembad de Dolfijn.
Verder draaien we aan het Rad voor nog veel meer horecabonnen, tegoedbonnen voor koffie met gebak,
entreekaartjes voor Zippa Zebra en Bad Hesselingen in Meppel, vrijkaartjes voor Vue bioscoop en heerlijke
toiletartikelen.
ENVELOPPENSPEL
Voor de kinderen hebben we een enveloppenspel. In school lopen een aantal kinderen rond om de enveloppen te
verkopen. In de envelop zit een nummertje, welke verwijst naar een prijs die gewonnen is … ALTIJD PRIJS! De
prijzen zijn af te halen op een centrale plek in school.
De hoofdprijzen zijn: Ajax spaarpot, Feijenoord broodtrommel, prachtige knuffeldieren. Verder hebben we veel
sieraden, zoals oorbellen, armbandjes en kettingen. Kwartetspellen, yathzee, bidonnen, sporttassen, gummetjes,
zonnebrillen, CD’s van lego Friends, Playmobil, boekjes, uitdeelzakjes chips in een prachtig schaaltje…. en nog veel
meer.
Het is absoluut de moeite waard om een lootje te kopen en kans te maken op deze prachtige prijzen!
De opbrengst van de loterij komt 100% ten goede aan school, om extra materialen te kopen voor op het
schoolplein & binnen.

