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Agenda
15 februari
15 februari
18 t/m 22 februari

Speelgoeddag
8.30 uur afsluiting thema
Voorjaarsvakantie

We gaan terug in de tijd
In de onderbouw hebben de kinderen onderzoek gedaan naar babyvoeding. Ze
hebben diverse
potjes babyvoeding, met dank aan Hipp,
onderzocht. De ingrediënten hebben ze opgezocht, besproken en
opgeschreven. De conclusie was dat baby's erg gezond eten. De ingrediënten
bestonden namelijk uit biologische groenten en fruit.
Daarna hebben de kinderen diverse producten geproefd. Daarbij hebben de
kinderen geleerd dat smaak per persoon verschilt en dat het eten voor baby's
soms flauw smaakt omdat er geen zout aan toegevoegd is.
In de middenbouw zijn we druk bezig geweest met het leren van nieuwe
liedjes. We laten de liedjes graag aan u horen tijdens de afsluiting op 15 februari.
In de bovenbouw zijn we deze week druk bezig geweest met het afmaken van de muurkrant en hoekenopdrachten. Het
doel van het maken van de muurkrant is dat de kinderen zelf leren om informatie op het internet te zoeken en de
belangrijkste informatie op de muurkrant te schrijven. Daarnaast hebben de kinderen zelf plaatjes uitgezocht die bij de
informatie past.

Speelgoeddag
Volgende week vrijdag is het weer speelgoeddag. De kinderen mogen die dag speelgoed meenemen waar gezamenlijk
mee gespeeld kan worden.

Bezoek burgemeester
Maandag 4 februari heeft burgemeester Loohuis een bezoek gebracht aan onze school.
Hij is even bij alle groepen langs geweest om zich voor te stellen en hierbij hadden de kinderen de gelegenheid om
vragen te stellen. Er werden verschillende vragen gesteld door de kinderen. Zo wilden ze graag weten waarom de
burgemeester, burgemeester is geworden. En wat is er zo leuk aan om burgemeester te zijn? En die mooie ketting,
hoe komt u daaraan? Hoe wordt je burgermeester en wat moet je doen om burgermeester te worden? Het bleek dat
eigenlijk iedereen burgemeester kan worden, dus wie weet? Misschien loopt bij ons op school ook wel een toekomstige
burgermeester rond!

Uitnodiging
Op zondag 14 april is de 13 e editie van de Hoogeveense Cascaderun.
Bijeen vindt dit een mooie gelegenheid om wederom aan Hoogeveen te laten zien dat wij een sportieve, vitale
organisatie zijn. Voorgaande jaren liepen ouders en personeelsleden al mee, en ook dit jaar kijken er weer naar uit om
gezamenlijk voor Bijeen te lopen.
Uiteraard ontvangt u het unieke Bijeen-Cascaderun shirt. Naast dat wij hierbij personeelsleden weer oproepen om te
lopen, stellen wij het uiteraard bijzonder op prijs als u als ouder/verzorger weer mee wilt lopen voor Bijeen.
Hoe aan te melden:
1. Inschrijven kan via www.cascaderun.nl, de inschrijfkosten worden vergoed door Stichting Bijeen.
2. Vult u daarna het aanmeldingsformulier op de website van Stichting Bijeen
www.bijeen-hoogeveen.nl in.
3. U ontvangt een bevestiging van de Bijeen-Cascaderun-commissie, evenals een uitnodiging voor de BijeenCascaderun
Meeting op maandag 8 april van 18.30-19.30 uur bij OBS het Rastholt. Tijdens deze meeting ontvangt u uw shirt en
kunt u het declaratieformulier invullen om de inschrijfkosten vergoed te krijgen. Uiteraard zijn uw, met de Unicef-loop
meelopende kinderen, ook van harte uitgenodigd om met u naar deze meeting te komen. Zij kunnen deelnemen aan
een uitdagende kindertraining. Wij zien jullie aanmeldingsformulieren graag tegemoet en zien jullie heel graag op
maandag 8 april om 18.30 uur bij OBS het Rastholt!
Graag tot ziens!
Bijeen-Cascaderuncommissie

Afsluiting thema
Zoals eerder dit schooljaar willen wij weer een thema samen met u en de kinderen afsluiten. Hierbij zullen de groepen
weer presenteren wat zij hebben gedaan en/of hebben gemaakt tijdens dit thema. U bent welkom op vrijdag 15
februari om 8:30 uur. Het zal ongeveer een half uurtje duren. Hopelijk tot dan!

Gedichtenwedstrijd
Ieder jaar organiseert het Poëziepaleis de dichtwedstrijd 'Kinderen en Poëzie' voor basisschoolleerlingen van groep 3
t/m 8. De kinderen mogen daarbij zelf weten waar hun gedicht over gaat. Het mag gaan over dieren, dromen, mensen,
gebeurtenissen of verzinsels. Het mag rijmen, maar het hoeft niet.
Dit jaar hebben wij als school ook meegedaan aan deze gedichtenwedstrijd. Ieder kind van groep 3 t/m 8 heeft een
eigen gedicht gemaakt en deze zijn opgestuurd. De reden dat we kinderen in aanraking willen laten komen, is dat
kinderen op deze manier op een creatieve manier met taal omgaan. Het ontwikkelt taalgevoel, breidt de woordenschat
van kinderen uit en zorgt voor taalplezier.

Vakantie activiteiten in het Dwingelderveld
Zaterdag 16 en 23 februari: Laarzenexcursie van 14.00-16.00 uur.
Maandag 18 februari: OERRR Natuurontdektocht van 14.00-15.30 uur.
Dinsdag 19 februari: Gezinshuifkartocht bos en hei van 13.00-15.00 uur.
Dinsdag 19 februari: OERRR Schapendag van 13.00-15.30 uur.
Dinsdag 19 februari: Volle Maan Huifkartocht van 18.30-20.30 uur.
Woensdag 20 februari: OERRR Wildwandeling voor kinderen van 9 t/m 12 jaar, van 16.00-18.00 uur.
Donderdag 21 februari: OERRR bloemenfestijn met o.a. versieren van een bloempot, van 13.00-15.30 uur.
Vrijdag 22 februari: Gezinswandeling met de Nachtwachter van 18.30-20.30 uur.
Informatie via www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld
Bezoekerscentrum Dwingelderveld Benderse 22 7963 RA Ruinen

We wensen u een prettig weekend!
Het team
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