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VOORWOORD
Beste allemaal!

Een voorwoord maken voor de december-schoolkrant is bijzonder. Bijzonder om even terug te 
blikken, in het hier en nu te kijken en vooruit te blikken. 

Juist de huidige tijd heeft ons geleerd dat vooruitblikken veelzijdigheid vraagt van het team, 
de leerlingen en de ouders. Het eerste deel van het schooljaar 2021-2022 zit er alweer op. Uit-
gaande van de gouden driehoek leerling - ouder - leerkracht is de verbinding met u, als ou-
ders, toch weer anders verlopen. Dat is wennen voor u, maar zeker ook voor het team. Binnen 
alle mogelijkheden proberen wij het op de meest goede manier vorm te geven. 

Terugblik 2020-2021
Dit schooljaar ligt de focus volop het eigenaarschap van leerlingen. 
Het Rastholt noemt dit formatief leren: Het stellen van eigen doelen, een onderwijsgesprek en 
de leerkuil bewandelen. We praten ‘’met’’ het kind in plaats van alleen ‘’over’’ het kind. Hoe 
gaat het, waar sta je nu en wat heb je de komende periode nodig om te ontwikkelen naast de 
vaste lesstof horende bij het leerjaar. De meeste tijd richten de leerkrachten zich op het ge-
ven van feedback aan de leerlingen en onderwijsgesprekken met de leerlingen. Door tijdens 
het proces de ontwikkeling bij te sturen, vergroot je het leerrendement. Volgens het Rastholt 
hebben leerlingen dit nodig om alle uitdagingen aan te kunnen in de 21ste eeuw. De slogan 
van het ondernemend leren ‘’Denk, durf, doe’’ past hierbij en richt zich op een kritische en 
actieve leerhouding van de kinderen. Weten hoe je leert, keuzes kunnen maken, vervolgens 
uitvoeren en daarop gerichte feedback/reflectie ontvangen. 
 
In november 2021 hebben wij het buitenlokaal ofwel voedselbosje geopend. Daarnaast ook de 
100ste leerlingen welkom geheten. Bijzondere ijkpunten. Het Rastholt staat als een huis. Een 
fundering vanuit KIVA en een sterke, heldere visie! 

Vooruitblik 2021-2022
Dit jaar voltooien wij het KIVA-traject en mogen ons in mei 2022 een officiële KIVA-school 
noemen.

Items in het schooljaar 2021-2022 zijn het uitbouwen van eigenaarschap (kritische, actieve 
leerhouding) bij leerlingen, formatief leren doorvoeren en digitale vaardigheden optimalise-
ren. Verder het voedselbosje een plek in het onderwijsaanbod geven. 

Ondernemend leren met vaste items, zoals in juni de restaurantdagen, in januari drie we-
ken gezond en gedurende het gehele schooljaar per groep een afhaalmenu. Het behouden van 
de sterke basis voor rekenen & taal en een professioneel team met eigen specialismen.

Wat is nou ondernemend leren? Hieronder een mooie omschrijving:
Ondernemend leren is een activerende didactiek die leerlingen stimuleert om zelf initiatief te 
nemen en samen te werken aan een concreet einddoel. Het gaat om actie, kansen leren zien, 
creativiteit, persoonlijke betrokkenheid en zinvolle projecten die het zelfvertrouwen versterken. 
En bovenal: kinderen krijgen het lef om nieuwe dingen te proberen, en ervaren rechtstreeks 
dat ‘fouten maken’ een belangrijke stap is om te groeien en te verbeteren.

Voor nu…
Het Rastholt: een toekomstgerichte school met fijne kinderen, meedenkende ouders en een 
professioneel onderwijsteam! Ik wens u allen een goede vakantie!  

Met vriendelijke groet, Olga Bos-Nijmeijer



Het Pietenhuis groep 1



Fijne Kerst groep 1



Het Pakjeshuis groep 2



Oh Denneboom... groep 2



Er zijn weer nieuwe leerlingen gestart: 
 
Groep 1: 
Jesse Gelmers, Sofie Greuter, Boris Beerdsen, Ilse Vos, Mason Benjamins, 
Willem Nieuwenhuijs, Anniek Nieuwenhuijs, Arthur Velema, Noud Pots, 
Rosa Binnekade, Lorenzo Wolters, Noud Zwanepoel, Odette Hosmar, Dyoni Baas, 
Lotte van As, Nora Timpen, Lyshana Lubbers en Dennis Otten 
 
Groep 3: Valentina Muniz 
 
Groep 5: Dewi Binnenkade

Welkom op  
het Rastholt

NIEUWE LEERLINGEN

Plezier

Hoeveel  
kerstmutsjes 
staan er in de  
schoolkrant? 
het antwoord staat op de  
laatste pagina, Heb je het goed?



Yvonne van den Berg-Mol 06 20 37 37 70• • yvonne@huysmakelaars.nl

makelaars

mijn woning
verkoop ik
met
�deskundig advies

�groot zoekersbestand

�maximale opbrengst



groep 3Fijne Kerstdagen!



groep 3fijne kerstdagen!



groep 4Gelukkig nieuwjaar!



groep 4Gelukkig Nieuwjaar!





Knutseltip

Fantastische vuurwerk tekening
 
Wat heb je nodig: 
- Potlood 
- Rietjes 
- Blauw en zwart papier
- Schaar
- Lijm
- Verf in mooie kleuren 
- kleine kwast
- Glitterlijm voor extra versiering 
 
 
stap 1
Begin met een klein druppeltje verf op blauw papier. Pak een rietje en blaas 
de verf over het papier. Doe nog een klein druppeltje op dezelfde plek en 
blaas ook dit over het papier.  
Maak een aantal van deze mooie vuurwerk sterren. 
Ben je klaar, laat de verf goed drogen.  

stap 2 
Teken met een grijs of wit potlood op zwart papier een aantal hoge  
gebouwen of huizen naast elkaar en knip het uit. Doe lijm op de achterkant 
van het papier en plak de uitgeknipte huizen op het blauwe blad met je 
fantastische vuurwerk sterren.

Zijn er mensen thuis? Teken nog een aantal ramen en deuren van glitter-
lijm. Dan is het net of er binnen lichtjes branden. Nu ben klaar!



groep 5/6Mijn ideale kerst is... 



groep 5/6Mijn ideale kerst is... 



groep 5/6Mijn ideale kerst is... 



groep 5/6Mijn ideale kerst is... 
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groep 7Een Knallend 2022!



groep 7Een Knallend 2022!



groep 8een Spetterend 2022!!



groep 8een Spetterend 2022!!



Ik geef de pen door...

Ik ben Aimy Balduk.

Ik hou van cavia´s. 

Mijn hobby´s zijn: knutselen, 

tekenen, spelen en slijm maken,  

dammen en mijn cavia´s knuffelen.

Ik ben 8 jaar en ik zit in groep 5.

Mijn lievelings feestdag is:  

mijn verjaardag.     

Ik geef de pen door aan Julia.

Mijn naam is Rowena mijn achternaam is OostMijn hobby is sportIk heb 1 broer en 1 zus Daniela en Aaron Ik heb 2 honden Sky en Rex een boerenfox en  een romeinse vuilnisbakken Ik zit op 3 verschillende sporten  taekwondo ,streetdance, bootcampMijn favoriete kleur is blauw en paarsMijn lievelingsdier is een hondMijn lievelingseten is patatMijn verjaardag is op 3 oktober Ik zit in groep zesIk geef de pen door aan Jolein

Aimy - groep 5

Rowena - groep  6



Ik ben Elin.  
Ik zit in groep 8 bij meester Jarno en juf Janine. Ik vind rekenen en gym de leukste vakken en spelling wat minder. 
Thuis vind ik het leuk om creatieve dingen te doen en ik vind skeeleren ook heel leuk. 
Mijn lievelingskleur is mintgroen en mijn  
lievelingseten is pizza, maar geen Hawaii. 
Mijn ouders hebben samen een transportbedrijf. En ik heb ook twee broers: Tim en Wesley. 

Ik ben Milan en ik vind school heel leuk, omdat 

het altijd gezellig is en ik heb nooit ruzie. 

Ik zit in groep 7 bij meester Jarno en juf Janine. 

Ik vind gym het leukste vak om te doen. 

Thuis vind ik het leuk om te gamen en buiten te 

spelen. 
Mijn lievelingseten is patat. 

En mijn moeder kan heel goed bakken en mijn 

vader legt zonnepanelen. 

Mijn naam is Rowena mijn achternaam is OostMijn hobby is sportIk heb 1 broer en 1 zus Daniela en Aaron Ik heb 2 honden Sky en Rex een boerenfox en  een romeinse vuilnisbakken Ik zit op 3 verschillende sporten  taekwondo ,streetdance, bootcampMijn favoriete kleur is blauw en paarsMijn lievelingsdier is een hondMijn lievelingseten is patatMijn verjaardag is op 3 oktober Ik zit in groep zesIk geef de pen door aan Jolein Milan - groep  7

Elin - groep  8

Ik geef de pen door...



Recept

Kerstboompje van komkommer
 
Wat heb je nodig: 
- 1 grote, dikke komkommer
- Een stuk jonge kaas
- Dikke plakken Cervelaat of ander worst welke je lekker vindt
- Cocktailprikkers
- Een kaasschaaf + ster-uitsteekvormpje 
 
Hoe maak je dit kersthapje?
Was de komkommer en laat de schil eraan zitten. Snijd met de kaasschaaf lange, dun-
ne plakken komkommer. Ben je bij het gedeelte met de zaadjes aangekomen? Draai 
de komkommer dan om en schaaf verder aan de andere zijde. Hoeveel plakken je 
precies uit 1 komkommer haalt, hangt af van hoe dik je snijdt en hoe dik je komkommer 
is. De natte ‘binnenkant’ van de komkommer kun je hiervoor niet gebruiken. Maar niet 
weggooien hoor! Snijd het in blokjes en maak er bijvoorbeeld een lekkere salade van.

Maak nu een kerstboomvorm van je lange plak komkommer door deze in steeds ietsje 
wijdere bochten te vouwen voor je hem op het prikkertje duwt. Het vergt even wat 
oefening om de juiste vorm te krijgen. Komkommer klaar? Druk het prikkertje nu in de 
plak cervelaat. Snijd een dunne plak van je kaas en duw er met je uitsteekvormpje een 
sterretje uit. Steek deze – met een punt naar boven – bovenop je kerstboompje. En je 
bent klaar!



Hoe teken je...

een kerstengel

een kerstboom

versier en geef je 
kerstboom kleur
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een kerstboom

Kleur je  
kerstengel in
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