Nieuwsbrief
Data:
7 april
7 april
12 april
12 april
15 april
17 april
22 april
25 april-6 mei

dinsdag 5 april 2016

Schoolfotograaf!
Theorie examen verkeer groep 7
Koffieochtend schoolmaatschappelijk werk 11:30
Praktijk examen verkeer groep 7
Techniekmiddag groep 7-8
Unicefloop
Koningsspelen
Meivakantie

Algemeen
Schoolfotograaf
Donderdag 7 april komen de kinderen op de schoolfoto. Naast een
groepsfoto worden ook portretfoto’s gemaakt. Dit gebeurt s morgens
gewoon onder lestijd. Broertjes& zusjesfoto’s ook. Alleen de broertjes
& zusjes die nog niet op school zitten, mogen om 8.30 uur blijven om
met de grote broer & zus op de foto te komen. Tip: De fotograaf
gebruikt deze keer een zwarte achtergrond.
Ingang
Donderdagavond was het hek even open, vanaf 8 april is de hoofingang echt te gebruiken. Deze ingang noemen
we nu nog de bovenbouwingang. Elke dag staan de vlaggen er om iedereen welkom te heten. De kleine ingang
willen we steeds minder gaan gebruiken. Bij de fietsen van de bovenbouw is ook een extra stuk bestrating. De
hekken zullen worden verplaatst, waardoor het plein vergroot!
Rondleidingen open dag 23 maart
Tijdens de open dag hebben we meerdere ouders gehad die een rondleiding hebben gehad.
Naast deze ouders komen er regelmatig onderwijsmensen kijken naar de ondernemende school. Tijdens deze
rondleidingen vertellen er verschillende kinderen over het onderwijs op Het Rastholt. Kinderen die alles (wat in
de klas staat of hangt) kunnen uitleggen, is fantastisch om naar te luisteren. Het is geen extra stukje behang,
maar kinderen gebruiken het daadwerkelijk ter ondersteuning tijdens het werken.
Twee jongens ( groep 1 en 2) vertellen hoe ze plannen op een planbord, een meisjes ( groep 5) vertelt hoe ze
zelfstandig werken in richt , een jongen ( groep 6) vertelt over de uitdagende leerlijn, twee meisjes (groep 8)
vertellen in het kinderkooklokaal hoe het ondernemend leren vorm krijgt en een jongen ( groep 7) laat zien hoe
het tablet werken voor rekenen werkt! Een moment om echt trots te zijn!

Bijdrage voor het schoolreisje/schoolkamp
In de laatste week van april (27 april) wordt de bijdrage voor de schoolreisjes/schoolkampen afgeschreven van
de rekening, bij die ouders die een machtiging afgegeven hebben.
De hoogtes van de bijdragen zijn:
Groep 1 t/m 3
€ 15,Groep 4 t/m 6
€ 25,Groep 7/8
€ 60,Aan de ouders die geen machtiging hebben afgegeven het verzoek om z.s.m. (vóór 27 april a.s.) de bijdragen
over te maken op bankrekeningnummer: NL29 RABO 0377 2282 65 t.n.v. Stichting Vrienden van Het Rastholt.
Voor vragen of blanco machtigingsformulieren kunt u contact opnemen met de penningmeester van de SVR,
Bert Lunenborg 06-12248551 of via de mail svr@vodafonethuis,nl
Project
Afgelopen donderdagavond was de kijkavond van het grote project ‘Geld’. Bedankt
voor uw aanwezigheid! Na een hele periode werken aan een project is dit geweldig
om te laten zien aan familie. Daarnaast hebben alle groepen zich gepresenteerd aan
de a.d.h.v. het thema geld. U heeft kunnen genieten van onze nieuwe instrumenten;
boomwhackers! Tijdens de avond waren er verschillende
leuke prijzen te winnen. Ivo Zwiers ( groep 3) ging er
vandoor met de grote droppot, waar maar liefst 312
dropmunten in zaten. Eva Abbink ( groep 7) won de quiz en
daarmee een leuke spaarpot. Emma van Houtum ( moeder
van de peuterspeelzaal) ging er vandoor met de gevulde
winkelwagen. Tijdens de kijkavond hebben de verschillende
activiteiten een mooi bedrag in het laatje gebracht. Dit geld
komt ten goede aan de kinderen ( zoals het
Sinterklaasfeest, de laatste schooldag e.d.). De flessenactie
is ook een onderdeel van het project. De kar blijft nog tot
de meivakantie staan, dus de lege flessen zijn nog van harte welkom!
Nieuwe overblijfmoeder
Het overblijfteam is uitgebreid. Op donderdag zal Mariska van Oeveren ( moeder van Lucas uit groep 2) het
team komen versterken.

Nieuws uit de groepen
Schoolkamp groep 7/8
Op de achtergrond zijn we al druk bezig met het voorbereiden van het schoolkamp voor groep 7/8. Na jaren
onze fietstocht richting Ommen te hebben gedaan, is er dit jaar gekozen voor een andere locatie: op 13-14-15
juni gaan we naar ‘De Waddenhoeve’ in Noordpolderzijl. Verdere informatie ontvangen de kinderen en ouders
na de meivakantie. Maar alvast een kijkje nemen op de website kan natuurlijk geen kwaad:
www.waddenhoeve.com.
KlasseLunch en techniekmiddag groep 7/8
A.s. vrijdag doet groep 7/8 mee aan KlasseLunch, een lesprogramma van ‘Ik eet het beter’. Met deze lunch
ontdekken de leerlingen hoe leuk en lekker het is om te kiezen voor gezond. Na een les in de klas over een
gezonde lunch gaan we ook daadwerkelijk met elkaar lunchen. Alle kinderen blijven deze middag dus op school.
Daarnaast hoeven de kinderen voor de lunch niets mee te nemen van huis. Aansluitend op de lunch gaan we ’s
middags naar RSG Wolfsbos voor een techniekles schilderen. De kinderen moeten ’s ochtends op de fiets naar
school komen. Voor de pauze tijdens de techniekles mogen de kinderen wat te eten en/of drinken meenemen.
Lettermuur groep 1 en 2
De nieuwe letter is de d. De kinderen mogen kleine spullen meenemen die beginnen met de letter d.

Met vriendelijke groet, Team OBS Het Rastholt

