Nieuwsbrief
Data:
6 januari
8 januari
12 januari
13 januari
14 en 21 januari
19 januari
15 februari
Week 2 t/m 5

maandag 4 januari 2016
Hoofdluiscontrole
Techniekmiddag groep 7-8
Peutersbijeen 13:15-14:15
OR-vergadering
Screening schoolarts groep 2 en 7
Studiemiddag team, alle leerlingen hebben ’s middags vrij!
MR-vergadering
Toetsweken

Algemeen
Welkom.
Vandaag is het maandag 4 januari. Alle kinderen zijn weer op school. Gezond en met alle vingers!
We gaan gelijk weer aan de slag! Er is direct weer een goede werksfeer te voelen.
Nieuwe leerlingen
Dilano Beugelink is vandaag gestart in groep 3. Morgen start Mette Roosendaal in groep 1. Welkom
op het Rastholt en een fijne tijd bij ons op school!
Overblijfouder
Voor het overblijven op donderdag en/of vrijdag hebben we voor volgend schooljaar een nieuwe
overblijfouder nodig. Lijkt u het leuk om dit te gaan doen of om al eens mee te draaien (om te
kijken hoe het is) dan kunt u zich opgeven bij Janneke.
Ouderbijdrage
Zoals elk schooljaar wordt de ouderbijdrage, in januari afgeschreven (29 januari) bij ouders die
een machtiging hebben afgegeven. Hierbij een verzoek aan ouders die geen machtiging hebben
afgegeven om op korte termijn het bedrag van 30,- over te maken op bankrekeningnummer NL29
RABO 0377228265. Voor vragen of een machtigingformulier, kunt u contact opnemen met de
penningmeester van de SVR Bert Lunenborg via het volgende mailadres svr@vodafonethuis.nl.
Er is een mogelijkheid om extra geld te doneren. De SVR zet het geld opzij om extra dingen te
kunnen regelen voor de school en de kinderen. Vorig jaar hebben we vlaggen aangeschaft en extra
biblitoheekactiviteiten betaald. Dit jaar worden er schoolshirts aangeschaft en extra
natuuractiviteiten betaald. Daarnaast komen er pleinplakkers op het plein.
Meesterlijk Ondernemen in Drenthe (MOID)
Naast de vaste restaurantdagen, worden er per jaar meerdere activiteiten vanuit het ondernemend
leren georganiseerd. We starten met het drie weken model '' Samen gezond koken!".

Drie weken model:
week 5
U ontvangt een nieuwsbrief met een uitleg over het gezonde gerecht vanuit het
kinderkooklokaal Rastholt in samenwerking met een dietist.
week 6
De kinderen van groep 7 en 8 maken het gerecht voor de hele school om samen te
proeven. Daarnaast geeft een dietist uitleg over gezond koken en eten.
week 7
U ontvangt een tas met alle verse producten om samen met uw kind het gezonde
gerecht te maken.
Informatie screening schoolarts in groep 2 en 7
Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden schriftelijk uitgenodigd voor een screening door de assistente
jeugdgezondheidszorg. De ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging met informatie en een
vragenlijst. Blijkt uit de screening dat de leerling extra zorg nodig heeft of hebben de ouders
aangegeven vragen te hebben, dan worden zij uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige.
Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor
het spreekuur. De spreekuren zijn op school of in de buurt.
Overblijfreglement
In de bijlage ontvangt u vandaag het nieuwe overblijfreglement van stichting Bijeen en van het
Rastholt. U kunt het ingevulde formulier inleveren bij juf Janneke of bij de overblijfouders.
Nieuws uit de groepen
Lettermuur groep 1 en 2
De nieuwe letter is de ij. De kinderen mogen kleine spullen meenemen waar de ij in voor komt.
Dansen groep 4,5,6.
De kinderen van groep 4,5,6 doen mee aan een stijldansproject georganiseerd door dansschool
Schadenberg. We hebben een aantal keer onder begeleiding de tango geoefend. Ook hebben we
zelf op school geoefend en de kinderen van groep 4 hebben zelfs geprobeerd om de zwarte pieten
de tango te leren.
Vorige week waren de voorrondes voor de finale in de Tamboer. Iedereen heeft daar ontzettend
goed gedanst. Van de 9 dansparen van onze school, zijn er 5 door naar de finale. De finale vindt
plaats op maandag 11 januari in de Tamboer. Omdat de kinderen deze middag al om 12.30 uur bij
de Tamboer of bij de dansschool verwacht worden, blijven de kinderen deze middag over bij juf
Janine in de klas.
Meer informatie hebben de kinderen van groep 4,5,6 gekregen in een brief. Mocht u die niet
hebben ontvangen wilt u dat dan doorgeven via j.smit@bijeen-hoogeveen.nl. We wensen de
kinderen alvast veel succes op 11 januari!

Met vriendelijke groet,
Team OBS Het Rastholt

