Nieuwsbrief
Data:
5 december
22 december
26 december-6 januari
10 januari
11 januari
17 januari
25 januari-4 februari
23 januari
24 januari
24 januari
25 januari

maandag 5 december
Sinterklaasviering, alle kinderen hebben ’s middags vrij.
Kerstmaaltijd
Kerstvakantie
Werken met prentenboeken groep 3-5: 13:30
Hoofdluiscontrole
Studiemiddag team, alle leerlingen hebben ’s middags vrij!
Nationale voorleesdagen
MR-vergadering 20:30
Voorstelling groep 1-2: Schildpad zoekt een huis
Peutersbijeen 13:15-14:15
OR-vergadering 19:30

Algemeen
Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie draaien Esmee Bosma en Julia Maasland mee in groep 1. Ze starten begin februari.
Succes!
Sinterklaas 5 december
Sinterklaas was verdwaald…. Gelukkig heeft de politie Sint gevonden en in de politiebus bij school afgezet!
Alle kinderen ontmoeten de Sint en zijn pieten vandaag op school. Volop gezelligheid en blije gezichten!
De school gaat uit om 12:00. Een vrije middag voor de kinderen!
Kerst
Versiergroep: Op dinsdag 6 december, vanaf 8.30 uur komt de versiergroep weer bij elkaar.
Mocht u het leuk vinden om te komen helpen bij het versieren van de school, dan bent u van harte welkom!
Kerstmaaltijd: Volgende week krijgen de kinderen de uitnodiging mee naar huis voor de kerstmaaltijd.
School van de maand.
We zijn school van de maand geworden door sportief Hoogeveen. Dit houdt in dat leerlingen van onze school in
de maand december gratis mogen zwemmen op de woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 uur tot
16.00 uur in zwembad de Dolfijn, Bentincksdijk 10 te Hoogeveen. Op de woensdagmiddag worden er spel
activiteiten georganiseerd waaraan de kinderen kunnen deelnemen. Hieronder in de bijlage krijgt u meer
informatie. Morgen krijgen de kinderen een kaartje mee voor het zwembad. Bijlage brief school van de maand.
DVD Sint-Maarten, Sinterklaas en Kerst
Van deze dagen zijn/worden opnames gemaakt. Vindt u het leuk om zelf een DVD te hebben dan kunt u dat
aangeven bij de groepsleerkracht van uw kind. De DVD kost 5 euro. Graag bij opgave ook het geld betalen. Alvast
bedankt!

Nieuws uit de groepen
Letter van de week: o
De letter van de week is de o. De kinderen mogen kleine spullen meenemen waar de o in voor komt. Volgende
week is de nieuwe letter de k.

Met vriendelijke groet, Team Het Rastholt

Gefeliciteerd.
Uw school is in december 2016 School van de Maand
School van de maand.
Leerlingen van uw school mogen in de maand december gratis zwemmen op de woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur in zwembad de Dolfijn, Bentincksdijk
10 te Hoogeveen. Op de woensdagmiddag worden er spel activiteiten georganiseerd waaraan
de kinderen kunnen deelnemen.
Let op:
Op 25 en 26 december en op 31 december en 1 januari is het zwembad gesloten. De kinderen
kunnen wel in de eerste week van januari gratis zwemmen. Het kaartje is geldig t/m zondag 8
januari.
Voorwaarden.
Uiteraard zijn er aan de deelname ook voorwaarden verbonden.
- Zo zullen kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma alleen onder
begeleiding van een zwemvaardige volwassene in het zwembad mogen.
- Begeleiders betalen wel entreegeld.
- De gratis entree is alleen mogelijk op de hiervoor genoemde dagen en tijden met de
daarvoor verstrekte kaartjes. Het kaartje blijft de hele maand december geldig en
hoeft dus niet ingeleverd te worden bij de balie.
Vragen.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Aline Masselink, bedrijfsleider zwembad de
Dolfijn, telefoonnummer 0528 291965
Met vriendelijke groet, Zwembad de Dolfijn en Sportief Hoogeveen.

