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Datum: Wat:

Wie:

Aanvullende
opmerkingen

6

Middag; vervanging juf Klaasje

Onderbouw

Juf Annemiek en juf
Hester ‘inspiratiemiddag
onderbouw’

Juf Annemiek afwezig
Workshops
Rapport mee
Schaaktoernooi

Groep 3 t/m 8
Allen

Donderdag 7
Vrijdag
8
Zaterdag
Zondag

9
10

Maandag
Dinsdag
Woensdag

11
12
13

Meester Frits
Rapportengesprekken
Rapportengesprekken
Naar de timmerwerkplaats

Groep 1 t/m 8

Workshops
Voorjaarsvakantie

Groep 3 t/m 8

Geeft gymnastiek

Middenbouw

Donderdag 14
Vrijdag

15

Donderdag 7 februari Juf Annemiek afwezig
Aanstaande donderdag wordt juf Annemiek geopereerd, zij laat haar amandelen verwijderen en zal
hoogstwaarschijnlijk enige schooldagen niet aanwezig zijn. Juf Hester zal het aanspreekpunt zijn indien
noodzakelijk.
Workshops; groep 3 t/m 8
Voor de workshops zijn wij op zoek naar waardevol/waardeloos materiaal b.v.; stukjes stof, doppen, kurken,
vooral kleine doosjes, hout, houtresten e.d.
Zaterdag 9 februari; Het Remco Heite Schaaktoernooi
Aanstaande zaterdag zullen 5 leerlingen uit de bovenbouw onze school vertegenwoordigen op het Stellingwerf
College in Oosterwolde. Van 9.30 uur tot 14.30 uur zullen zij strijden tegen leerlingen van deelnemende
basisscholen in Oost- en Weststellingwerf.
De vijf hoogst geëindigde teams zullen naar de Friese Kampioenschappen gaan in maart 2019.
Dinsdag 12 en woensdag 13 februari; rapportengesprekken
Gisteren heeft u het rooster voor de gesprekken ontvangen.
Woensdag 13 februari; middenbouw
Woensdag 13 februari gaat de middenbouw naar de timmerwerkplaats van van Essen. Dit in het kader van ons
thema "Honderden huizen"(wereldoriëntatie). We zullen daar o.a. verschillende metselverbanden zien.
Invallers bij ziekte
Vorige week is juf Hester de hele week afwezig geweest, zij was geveld door de griep. Gelukkig kon juf Klaasje
de hele week vervangen in de onderbouw want verder waren er geen invallers.
Emailadres: directie@holtpad.nl

website: www.holtpad.nl
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“Help Pake & Beppe de vakantie
Zoals ieder jaar is het in februari weer tijd voor “Help Pake & Beppe de vakantie door” en dat betekent dat er
in de Friese musea en archieven van dinsdag 19 t/m vrijdag 22 februari weer van alles te doen en te beleven is
voor jullie leerlingen. Op vertoon van een pake, beppe of andere volwassene, mogen de kinderen gratis naar
binnen en deelnemen aan de georganiseerde activiteit.
Voorjaarsvakantie; Sporttoer
Buurtsportwerk organiseert in de voorjaarsvakantie weer een sporttoer in Munnekeburen, Wolvega en
Noordwolde.
We sluiten dit jaar aan bij het aanbod van het NSA, we zetten een grote speeltuin op waar de kinderen van
groep 1 t/m 8 vrij in kunnen spelen, in Wolvega en Noordwolde is er ook een stormbaan aanwezig en er zijn
verschillende verenigingen benaderd die clinic’s komen geven.
Informatie is als bijlage toegevoegd en de kinderen krijgen allen nog een flyer mee.
Voorjaarsvakantie; Droge voeten tour
Meer in formatie hierover is als bijlage toegevoegd.
Schoolschaatsen bovenbouw.
Vanaf de Kerstvakantie hebben de kinderen van de bovenbouw op de woensdag in Thialf geschaatst. In totaal
hebben ze 4 lessen gehad. Dit jaar schaatsten ze op de grote baan. Daar kregen ze les op hun eigen niveau en
de kinderen konden zelf kiezen of ze in de beginners-, de gemiddelde- of de gevorderde groep wilde starten.
Bij iedereen zag je vooruitgang en sommigen zijn een groep doorgeschoven. De kinderen deden allerlei
oefeningen en spelletjes en hebben veel geleerd met erg veel plezier. Na afloop was iedereen moe, maar
voldaan en erg enthousiast.
Wie weet kunnen ze deze winter ook nog op natuurijs schaatsen. De kinderen van de bovenbouw zijn daar in
ieder geval klaar voor! (Foto’s op onze website)
Dinsdag 12 maart; Uitnodiging
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst met als thema ‘Uw ervaring met Passend Onderwijs’. Deze is als
bijlage toegevoegd.
Oud papier
Routes
Rij 1

Hoofdweg van Ziel (nr. 190) tot café,
Kerkdreef, Kerkweg, Stellingenweg vanaf nr.
70 t/m 114 (let op 43 voorbij Nap en 112 naast
Bosma )
Hoofdweg vanaf café t/m Wolvegasterweg
(nr.313), Binnenweg en
de Vriesburgerweg t/m hoek Idzardaweg (nr. 8
/nr. 3)

Rij 2

23 februari

Rij 1
J.Vaartjes
G. vd Meulen

Rij 2
A.Bosma

30 maart

G. vd Meer

Gerrit Kroes

Contactpersoon oud-papier: Anneke Nap

Emailadres: directie@holtpad.nl

website: www.holtpad.nl

