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Jaargang 29 nr.2
Met een aantal nieuwe collega’s zijn wij dit jaar van start gegaan. Voor ons als team ook: ‘De gouden
weken’. Maar het voelt goed; enthousiasme, gedrevenheid en een hart voor kinderen schept een
band!
De eerste weken van dit schooljaar zijn erg prettig verlopen:
Groepsvormende activiteiten, afspraken maken en een goed contact met de ouders opbouwen staan
centraal in deze weken. In de klassen worden er tussen de lessen door spelletjes gedaan en
samenwerkingsvormen. De kinderen leren elkaar beter kennen, waardoor ze meer begrip voor elkaar
hebben en meer van elkaar kunnen verdragen.
De meeste ouders hebben het startgesprek al gehad en de leerkrachten hebben dit als zeer prettig
ervaren.
Met de onder- en middenbouw gaan we vanaf heden aan het begin van het schooljaar op schoolreis.
Tevens een groepsvormende activiteit aan het begin van het schooljaar; dit vinden wij goed passen.
Ook zijn er aan het einde van het schooljaar vele activiteiten; nog een reden om nu op reis te gaan.
De Kinderboekenweek vindt plaats van 2 t/m 13 oktober 2019. Het thema van de
Kinderboekenweek van 2019 is Vervoersmiddelen en het motto is Reis mee!

Schoolreisje; maandag 7 oktober ; onder-en middenbouw
Op maandag 7 oktober gaat de onder- en middenbouw op schoolreisje. Ze gaan gezamenlijk naar de
Drentse koe. De exacte details hoort u nog van de leerkracht.
Het schoolreisje kost €20,- per kind.
Wilt u dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL92RABO0371901928 t.n.v. de OV van ’t
Holtpad onder vermelding van de naam en groep van uw kind.

Sportdag groep 8; vrijdagochtend 20 september
Morgenochtend heeft groep 8 de jaarlijkse sportdag van Comprix.
Juf Annemiek zal daar met de groep naar toe gaan.
Voor groep 6,7 is er een invaller geregeld; juf Birte.

De leerlingenraad
Op Prinsjesdag zijn er verkiezingen gehouden om de nieuwe leerlingenraad te vormen voor dit
schooljaar! Op de website staat meer informatie over de inhoud van de leerlingenraad.
https://holtpad.nl/informatie/leerlingenraad/

leerlingenraad 2019-2020
Emailadres: directie@holtpad.nl

website: www.holtpad.nl
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De informatieavond; dinsdag 24 september; midden- en bovenbouw
Deze avond heeft als doel u te informeren over alles wat er in de groep van uw kind gaat gebeuren
dit schooljaar; hoe wordt er gewerkt in de groep, hoe ziet het weekrooster eruit, welke afspraken
zijn er, wat doen we op het Chromebook, informatie over het eventuele huiswerk, etc….
Bij afwezigheid, graag afmelden.
Informatieavond middenbouw: dinsdag 24 september van 19.30-20.15 uur
Informatieavond bovenbouw: dinsdag 24 september van 20.30-21.15 uur

Afsluiting ‘Gouden weken’; donderdag 10 oktober
Op donderdag 10 oktober willen wij ‘de Gouden weken’ op een gezellige manier afsluiten.
Alle ouders worden uitgenodigd met het kind(eren) die op ’t Holtpad zit om gezamenlijk een hapje te
eten. Wij maken hier een American Party van, wat betekent dat een ieder iets te eten mee moet
nemen voor het aantal personen met wie je komt. Dit kunnen kleine hapjes zijn, een maaltijd, het
maakt eigenlijk niet uit. Zo maken we een lopend buffet en kan iedereen iets van het buffet nemen.
Neemt u ook uw eigen bord en bestek mee!

17.45-18.00 uur:
18.00 uur:
18.45 uur:
19.15 uur:
19.45 uur:

*Inloop
*Gezamenlijk diner
*Koffie en thee; opruimen; vrij spelen
*Een groepsvormende activiteit
*Blikspuit met de kinderen en ouders
*Einde

*Als u niet aanwezig bent met uw kind, zou u dit dan willen doorgeven.

De Zakelijke ouderavond; maandag 28 oktober; 19.30 uur
Jaarlijks wordt er voor 1 december een zakelijke ouderavond georganiseerd door de ouderraad. Deze
avond is bedoeld voor alle ouders. Op deze avond komen aan de orde; de verslagen van de
secretarissen van de ouder- en medezeggenschapsraad en het verslag van de penningmeester van de
ouderraad. Verder kunnen diverse schoolzaken aan de orde komen.
Indien u niet aanwezig kunt zijn, graag afmelden.

Ouderhulp overzichtslijst
Een aantal ouders moet de lijst nog inleveren.

Workshops; op vrijdagmiddag; groep 3 t/m 8
We verdelen de kinderen in 3 groepen van groep 3 t/m 8 door elkaar.
Het thema van W.O. is: ‘Familieverhalen’ en de Kinderboekenweek gaat over reizen. Wij gaan deze
thema’s koppelen en gaan met de workshops:
- Een power- point maken over de vakantie
- Koken
- Creatieve vorming: een vakantiehoek maken
Ieder onderdeel duurt 2 weken en daarna wisselen we door.
Emailadres: directie@holtpad.nl

website: www.holtpad.nl
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Bewegingsonderwijs; midden- en onderbouw
Op maandag- en woensdagmiddag staan de gymnastieklessen gepland. Vanaf aanstaande maandag
gaan we met de bus naar de gymzaal in Oldeholtpade. Juf Annemiek verzorgt de gymlessen van
zowel de midden- als bovenbouw. Juf Josien geeft deze middag muziek aan beide groepen.
Op woensdagmiddag hebben de groepen samen gymnastiek/ groepsvormende activiteiten buiten of
binnen. Als het weer het toelaat gaan we naar buiten, de kinderen hoeven dan geen sportkleding
mee te nemen. Deze lessen worden verzorgd door juf Marije en juf Josien.

Nieuws van de Kidsclub; disco op 25 oktober
De uitnodiging is als bijlage toegevoegd.
Oud papier
Op de website staat het rooster van 2019-2020: https://holtpad.nl/a/617/868617-dd.pdf
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 )
Rij 2
Hoofdweg vanaf café t/m Wolvegasterweg
(nr.313) , Binnenweg en
de Vriesburgerweg t/m hoek Idzardaweg (nr. 8
/nr. 3)

Rij 1

Rij 2

28 september R. Koopman

A. Bosma

27 oktober

R. Burie

R. Huismans

Emailadres: directie@holtpad.nl

website: www.holtpad.nl

