Nieuwsbrief
Data:
29 augustus
31 augustus
9 september
14 september
14 september
15 september
19 september
7 oktober
11 oktober
13 oktober
17-21 oktober

maandag 29 augustus
Eerste schooldag
Hoofdluiscontrole
Techniekmiddag groep 7 en 8
Sportdag groep 1-4
OR-vergadering 19:30
Informatieavond
MR-vergadering
Techniekmiddag groep 7 en 8
Koffieochtend schoolmaatschappelijk werk
Schoonmaakavond
Herfstvakantie

Algemeen
Welkom allemaal!
Schooljaar 2016-2017 is begonnen. Dit is de eerste nieuwsbrief. Alle kinderen zijn weer op school.
Fijn! Overal in de kring verhalen over de vakantie. Leuk om te horen!
Houden jullie morgen de krant in de gaten… We vliegen het schooljaar binnen door de nieuwe
ingang ;-)

Nieuwe leerlingen
Vanaf vandaag starten Desi en Stan Mokken op Het Rastholt in groep 5 en 2. Glenn Fietje start in groep 8 en in
groep 1 start Eline Kaal. Welkom op Het Rastholt en een hele fijne tijd!
Schoolgids
De schoolgids ontvangt u binnenkort digitaal. Deze week bekijken de MR leden de gids. Wilt u de schoolgids wel
schriftelijk, dan dit graag doorgeven aan de groepsleerkracht.
Rapport en ouderhulplijst
Zou u het rapport van uw kind(eren) deze week weer mee willen geven naar school?
Hetzelfde geldt voor de ouderhulplijst. Die kunt u nog steeds inleveren bij de groepsleerkracht!
IVN
Voor het nieuwe seizoen hebben we nog ruimte voor nieuwe Scharrelkids, Natuurkenners, Struners en Junior
Rangers. Lijkt het je wat? Meld je dan aan voor 3 september! Het is voor kinderen uit groep 5-8. Aanmelden en
meer informatie kan via deze link: https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/aanmelden-jeugd-ivn-hoogeveen.

Nieuws uit de groepen
Sportdag groep 1-4
Op
14 september is de sportdag van het cluster de Weide voor de groepen 1-4. We hebben voor deze dag nog hulp
nodig. Vindt u het leuk om een groepje kinderen te begeleiden dan kunt u zich opgeven bij Janneke.

Met vriendelijke groet, Team Het Rastholt

Informatieavond

Informatieavond

Informatieavond Informatieavond

Informatieavond
Op donderdag 15 september houden we een informatieavond. U kunt dan kennismaken met het jaarprogramma
van de verschillende groepen. Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
19:30-20:00 Eerste informatieronde in de groepen 1-2 en 4-5
20:00-20:15 Koffiepauze
20:15-20:45 Tweede informatieronde in de groepen 3 en 6-7-8
Zou u het onderstaande strookje voor donderdag 8 september in willen leveren op school. U krijgt dan nog een
definitieve bevestiging van de leerkracht(en) met daarop de tijd(en) waarop u verwacht wordt.
Naam:……………………………………………………………………………………………………………….
Ik/wij kom(en) kijken in:
0 groep 1/2
0 groep 3
( U kunt meerdere 0 kleuren)

0 groep 4/5

Strookje GRAAG INLEVEREN BIJ GROEPSLEERKRACHT!

0 groep 6/7/8

