Nieuwsbrief
Data:
9-27 mei
10 mei, 24 mei en 8 juni
11 mei
11 mei
16 mei
17 mei
17 mei
18 mei
30 mei
Week 21-24
31 mei
7-10 juni
7 juni
13, 14 en 15 juni

maandag 9 mei 2016

NME project wilde planten
Smaaklessen groep 1-8
Hoofdluiscontrole
OR-vergadering 19:30
Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij
Excursie Struunhuus plantenproject, alle groepen
Peutersbijeen 13:15-14:15
Sponsorloop, alle groepen
Ontdekpad, alle groepen
Cito-toetsen groep 1-7
Schoolreis groep 1-6
Avondvierdaagse
Studiemiddag team, alle leerlingen hebben vrij!
Schoolkamp groep 7 en 8

Algemeen
Sponsorloop
Woensdag 18 mei gaan we met de hele school een sponsorloop houden in het park. U ontvangt vandaag meer
informatie hier over.
Schoolreis groep 1/2/3
Op dinsdag 31 mei gaan de kinderen van groep 1/2/3 op schoolreis naar De Flierefluiter in Raalte.
We vertrekken om 9.00 uur met de bus en zullen rond 15.00 uur weer terug zijn op school.
Verrassing: We gaan dit jaar met de bus! Door wat extra financiële inzet van de SVR hebben we
dit kunnen realiseren! De kinderen krijgen eten en drinken. We hopen op een gezellige, zonnige dag!
Schoolreis groep 4/5/6
Op dinsdag 31 mei gaan de kinderen van groep 4/5/6 op schoolreis naar attractiepark Duinen Zathe in
Appelscha. We vertrekken om 9.00 uur met de bus en zullen rond 16.00 uur terug zijn op school. We gaan ook
dit jaar samen met de kinderen van het Kienholt in de bus. De kinderen moeten op deze dag zelf eten en
drinken meenemen. Iets te snoepen mag natuurlijk ook. Wij zorgen voor een ijsje. We
hopen op een gezellige, zonnige dag!
Even voorstellen
Deze week start Denise Guichelaar op Het Rastholt! Zij gaat juf Danielle vervangen.

Hieronder stelt zij zich voor!
Mijn naam is Denise Guichelaar, ik ben 26 jaar oud en woon in Nieuw–Balinge. In 2009 heb ik mijn diploma SPW
behaald en in 2010 de opleiding onderwijsassistent, beide op het Alfa College in Hoogeveen. Sinds oktober 2010
ben ik werkzaam als onderwijsassistent op verschillende basisscholen en met leerlingen van verschillende
leeftijden.
Ik doe dit werk met veel plezier en het geeft altijd een goed gevoel om leerlingen net dat beetje extra begeleiding
te geven die ze nodig hebben.

Studiemiddag 1 juni = 7 juni
Op de jaarplanner staat woensdagochtend 1 juni een studieochtend genoteerd. Deze datum wordt verplaatst
naar dinsdagmiddag 7 juni. De kinderen hebben dan dus alleen dinsdagmiddag vrij i.p.v. woensdagochtend 1
juni.
Avondvierdaagse
In de bijlage vindt u het aanmeldingsformulier voor de avondvierdaagse. Deze wordt gehouden op 7, 8, 9 en 10
juni. Aanmelden met inschrijfgeld ( in gesloten enveloppe) kan tot uiterlijk vrijdag 13 mei a.s. door het strookje
in te leveren bij de groepsleerkracht van uw kind.
Smaaklessen: leren over gezonde voeding
Leerlingen van OBS Het Rastholt krijgen op 10 mei, 24 mei en 8 juni een reeks van drie Smaaklessen
aangeboden. ‘Smaaklessen’ is een uniek lesprogramma over eten voor groep 1 t/m 8. Door te proeven, voelen,
horen, ruiken en kijken, verkennen kinderen hun eten. De lessen worden gegeven door gastdocenten Baukje
Hoogeveen en Jolanda Kats. OBS Het Rastholt is één van de zeven basisscholen die reageerden op een speciale
actie van de het team sportfunctionarissen en krijgen hiermee gratis smaaklessen aangeboden. Dit aanbod is
onderdeel van de lokale JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) aanpak.
Waarom Smaaklessen?
Eten is kiezen! En er is veel te kiezen. Vegetarisch of vlees? Een appel of koek mee naar school? Cola of water?
Doormiddel van Smaaklessen wordt de nieuwsgierigheid en interesse van kinderen naar hun eten opgewekt.
Weten waar je eten vandaan komt helpt om bewuste, gezonde keuzes te maken.
Meer informatie
Meer informatie over smaaklessen is te vinden op www.smaaklessen.nl.

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.
Lettermuur groep 1 en 2
De nieuwe letter is de f. De kinderen mogen kleine spullen meenemen die beginnen met de letter f.

Met vriendelijke groet,
Team OBS Het Rastholt

