Nieuwsbrief
Data:
7-31 maart
9 maart
10 maart
14 maart
15 maart
18 maart
23 maart
25-28 maart
31 maart
4 april
7 april
12 april
12 april
15 april
17 april
22 april
25 april-6 mei

maandag 7 maart 2016

Groot project ‘geld’
Hoofdluiscontrole
OR-vergadering 19:30
Workshop boomwhackers groep 1-8
Peutersbijeen
Techniekmiddag groep 7-8
Open dag
Paasweekend
Kijkavond project ‘geld’ 18:00-20:00
MR-vergadering 19:30
Theorie examen verkeer groep 7
Koffieochtend schoolmaatschappelijk werk 8:30
Praktijk examen verkeer groep 7
Techniekmiddag groep 7-8
Unicefloop
Koningsspelen
Meivakantie

Algemeen
Nieuwe leerlingen
Vandaag start Jolein in groep 1. Welkom op het Rastholt en een fijne tijd!
Project
Vandaag zijn we gestart met het project geld. De komende weken gaan de kinderen aan de slag rondom dit
thema. Het project wordt afgesloten op donderdag 31 maart van 18.00 tot 20.00 uur. U ontvangt hiervoor nog
een uitnodiging. Op deze avond wordt er een verloting gehouden. U kunt hiervoor kleine prijsjes inleveren bij de
leerkracht van uw kind.
Open dag 23 maart
Woensdag 23 maart is het open dag op obs Het Rastholt. Ouders met kinderen tussen 3-4 jaar zijn welkom om
de school in bedrijf te zien! Wij laten u graag kennismaken met de school. De school in bedrijf! Rond kijken,
deelnemen aan lessen, leerlingen vragen stellen en sfeer proeven. Essentieel: Zie ik mijn zoon/dochter de
basisschoolloopbaan hier vervullen. Past het bij onze manier van opvoeden en geeft het de juiste uitdaging of
bevestiging. Wij gaan graag, geheel vrijblijvend met u in gesprek. We heten u welkom!
Denkt u met ons mee? Zou u deze ouders willen informeren? De kinderen ontvangen vandaag flyer. Deze flyer
kunt u doorgeven.

Nieuws uit de groepen
Boomwhackers voor groep 1-8
Voor cultuureducatie heeft Het Rastholt een subsidie aangevraagd en ontvangen!
We richten ons op muziekeducatie. Daarvoor hebben we boomwhackers
aangeschaft. De kinderen hebben maandag 14 maart een workshop. Tijdens de
kijkavond gaan alle groepen optreden met deze boomwhackers! Op internet kunt
u alvast een beetje een idee krijgen of u laat zich verrassen!
Lettermuur groep 1 en 2
De nieuwe letter is de g. De kinderen mogen kleine spullen meenemen die
beginnen met de g.
Met vriendelijke groet, Team OBS Het Rastholt

Bijlage: Unicefloop

Tv-presentator Klaas van Kruistum bij de Unicefloop
Geachte ouders/verzorgers,
Tv-presentator en kandidaat van ‘Wie is de mol’ Klaas van Kruistum is afgelopen dinsdag
16 februari ambassadeur voor UNICEF geworden.
"Het is geweldig dat ik me op deze manier in mag zetten voor kwetsbare kinderen", zegt Klaas van Kruistum.
"Vorig jaar voerde ik samen met veel jonge kijkers in m'n programma Zapplive actie voor andere kinderen in
nood en reisde ik naar Jordanië om verslag te doen van de problemen daar. We konden écht iets betekenen!
Dat was een enorme stimulans om me aan UNICEF te verbinden".
Om geld te werven voor UNICEF wordt zondag 17 april a.s., voorafgaand aan de Cascaderun, de 30 e Unicefloop
in Hoogeveen gehouden. De nieuwe UNICEF-ambassadeur Klaas van Kruistum zal hierbij aanwezig zijn en het
startschot geven!
Kinderen die het werk van UNICEF willen steunen, kunnen zich via het digitale inschrijfformulier op de website
van de Cascaderun aanmelden voor de Unicefloop.
I.v.m. de veiligheid van de kinderen tijdens de Unicefloop is besloten dat er een maximum wordt gesteld aan het
aantal deelnemers. Zo gauw de deelnemerslimiet bereikt is, is inschrijven niet meer mogelijk. De inschrijving
sluit uiterlijk op vrijdag 11 maart a.s.
Als uw kind(eren) mee wil(len) doen aan de Unicefloop, gaat u naar www.cascaderun.nl
=> inschrijven => inschrijven Unicef Kinderloop => inschrijven Unicef (in keuzemenu links).
Nadat het inschrijfformulier helemaal ingevuld is, klikt u op ‘verzenden’. Op dat moment is uw kind
ingeschreven voor de Unicefloop.
We hopen dat we zondag 17 april een prachtige 30e Unicefloop met veel enthousiaste deelnemers hebben!
Met vriendelijke groet,
Regionaal Comité Unicef Hoogeveen e.o.

