Nieuwsbrief
Data:
Week 21-24
7-10 juni
6 juni
7 juni
8 juni
13, 14 en 15 juni
13 juni
17 juni
21 juni
29 juni
30 juni en 4 juli
7 juli
15 juli
18 juli-26 augustus

maandag 6 juni 2016

Cito-toetsen groep 1-7
Avondvierdaagse
MR-vergadering
Studiemiddag team, alle leerlingen hebben vrij!
Smaaklessen groep 1-8
Schoolkamp groep 7 en 8
Bibliotheekbezoek groep 4, 5 en 6
Techniekmiddag groep 7 en 8
Peutersbijeen
Groep 8 Voortgezet Onderwijs
Rapportgesprekken
Musical groep 7 en 8
Laatste schooldag
Zomervakantie

Algemeen
Morgenmiddag studiemiddag team
Morgenmiddag gaat Het team van Het Rastholt weer volop aan de studie. We gaan de puntjes op de i zetten
voor het excellentie traject. Op twee punten gaan we voor excellentie; thema Eigenaarschap: 1.Ondernemend
leren en 2.Professioneel onderwijsteam. Voorwaarde is natuurlijk dat de opbrengsten goed zijn. En dat is zo, dus
we kunnen verder!
1.Ondernemend leren; Het kind krijgt toekomstgerichte vaardigheden aangeboden binnen het ondernemend
leren. Het is een rode draad binnen school en vooral in het kinderkooklokaal. Het kind wordt meer betrokken bij
zijn eigen leerproces. Vandaar dat kinderen bv. mee gaan tijdens de gesprekken in groep 7&8.
2.Professioneel onderwijsteam. Elk teamlid heeft een specialisme. Hierdoor kunnen we vanuit interne kracht de
juiste ondersteuning voor elk kind waarborgen.
Avondvierdaagse
Morgen begint de avondvierdaagse. Er doen veel kinderen (en
ouders) van onze school mee. Succes deze week! Het thema voor de
intocht van dit jaar is: hoedjesparade.
Sponsorloop
Zou u deze week het geld van de sponsorloop willen inleveren bij de groepsleerkracht? Veel kinderen hebben
het al ingeleverd. Dan kunnen we zo snel mogelijk de techniekmaterialen bestellen voor alle groepen!
Flessenactie hoort er ook bij!
Er kunnen nog lege flessen ingeleverd worden. De actie loopt nog door tot donderdag 30 juni. De flessenkar
staat bij de onderbouw in de gang! Bedankt alvast!

Rapportgesprekken
Op 30 juni en 4 juli zijn de rapportavonden voor groep 1 t/m 7. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.
Mocht u op (één van) deze avonden verhinderd zijn, dan horen we dit graag. Ook als u liever op een ander
tijdstip wilt komen, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. Dit mag ook met een briefje of een
mailtje. We proberen dan zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.

Nieuws uit de groepen
Playbackshow
Op donderdag 14 juli houden we een playbackshow op het Rastholt. De kinderen hebben vorige
week hierover een brief meegekregen. Opgeven kan nog t/m vrijdag 17 juni.
Schoolreis groep 4,5,6
Dinsdag 31 mei zijn we samen met de groepen 3,4,5 van Het Kienholt op schoolreis geweest naar Duinenzathe
in Appelscha. We hebben een heerlijke dag gehad in Duinenzathe. Het was mooi weer. De kinderen hebben zich
prima vermaakt in de verschillende attracties. Zelfs de juffen hebben zich in een aantal attracties gewaagd. De
waterglijbanen waren met het mooie weer erg populair. Na een lekker ijsje zijn we weer in de bus gestapt, op
naar Hoogeveen. Foto´s van deze dag staan op facebook en op onze website.
Sportdag groep 5.6
Een dag na onze schoolreis was het alweer tijd voor de jaarlijkse sportdag van groep 5 en 6. Dit vond plaats op
de voetbalvelden van HZVV en VV Hoogeveen. We zijn hier op de fiets naar toe gegaan. De kinderen waren
verdeeld in 2 teams. Beide teams hebben goed gepresteerd. We hebben allerlei teamsporten gedaan zoals
voetbal , lijnbal en korfbal. Ook hebben de kinderen hardgelopen, fietsband geslingerd en nog veel meer. Het
was een sportieve ochtend met mooi weer. De kinderen hebben een diploma mee naar huis gekregen. Foto´s
van de sportdag staan op facebook en op onze website.
Lettermuur groep 1 en 2
De nieuwe letter is de oe . De kinderen mogen kleine spullen meenemen waar de letter oe in voor komt .
Bibliotheekbezoek groep 4-6
Op 13 juni gaan we met de kinderen naar de bibliotheek. Voor deze middag hebben we nog niet genoeg ouders
die mee kunnen rijden. Als u mee kunt dan kunt u zich opgeven bij juf Janine.
Met vriendelijke groet, Team OBS Het Rastholt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijlage schoolmaatschappelijk werk: Plezier op school
‘PLEZIER OP SCHOOL’
Tweedaagse zomervakantie-cursus
voor aanstaande brugklassers
Voor wie is de cursus bedoeld?
Deze cursus is bedoeld voor kinderen die op de basisschool:
 geplaagd en gepest werden
 moeilijk vrienden/vriendinnen kunnen krijgen
 geen nee durven zeggen
 regelmatig ruzie hebben zonder dat ze dat eigenlijk willen
 vaak alleen staan.
Wat is het doel van de cursus?
De overgang naar het voortgezet onderwijs kan extra moeilijk zijn voor kinderen die op de basisschool gepest
werden of problemen hadden in de omgang met andere kinderen. Het maken van een goede start is erg belangrijk
om te voorkomen dat deze problemen zich op de nieuwe school herhalen. Doel van de cursus is de kinderen te
helpen straks met meer plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe school te gaan.

Wat leren de kinderen in de cursus?
Op een speelse wijze leren ze de volgende vaardigheden:
 contact leggen met andere kinderen
 opkomen voor zichzelf (assertiviteit)
 omgaan met plagen en pesten.
Daarnaast besteden we vooral aandacht aan positief denken en non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en
stemgebruik.
En de ouders?
Voorafgaand aan de cursus vindt er een ouderavond plaats. Op deze avond kunnen de ouders kennismaken met de
trainers en geven we informatie over de inhoud van de cursus. We besteden veel aandacht aan wat ouders zelf
kunnen doen om hun zoon of dochter te ondersteunen na de cursus.
Wanneer, waar en kosten
De tweedaagse cursus vindt plaats in week 34, de week voordat het voortgezet onderwijs begint.
U kunt uw kind aanmelden via school, of via de school maatschappelijk werker van uw school
Bijlage 2: Jong talent gezocht voor Hoogeveen Live

