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Jaargang 29 nr.5
november

Datum: Wat:

Wie:

Vrijdag

15

Workshops

Midden- en
bovenbouw

Zaterdag
Zondag

16
17

Maandag

18

Zwemmen

Midden- en
Bovenbouw
Ouders van groep 7,8

Dinsdag

19

Woensdag

20

Informatieavond

Aanvullende
opmerkingen

19.30-21.30 uur

Donderdag 21
Vrijdag

22

Zaterdag
Zondag

23
24

Maandag

25

Dinsdag

26

Woensdag

27

Workshops

Midden- en
bovenbouw

Jarno jarig
Zwemmen

Middenbouw
Bovenbouw

Vrije dag

Onderbouw

Donderdag 28
Vrijdag

29

Lauren, Sil en
Josefien jarig
Workshops

Midden- en
bovenbouw

Nieuwe leerlingen:
Binnenkort mogen wij weer 1 nieuwe leerling verwelkomen.
Kirsten Jonker wordt 22 november 4 jaar.
Van harte welkom op ’t Holtpad en we wensen de kinderen en de ouders een
hele fijne schooltijd toe.

Emailadres: directie@holtpad.nl
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Voorleeswedstrijd tijdens de schoollunch
Elk schooljaar is er een voorleeswedstrijd. De voorrondes vonden plaats in de klassen en de winnaar
van elke groep mocht voorlezen tijdens de schoollunch. Onder het toeziend oog van een deskundige
jury is Faye Huismans onze schoolkampioen geworden. Zij zal doorgaan naar de volgende ronde in de
bibliotheek van Wolvega. https://holtpad.nl/nieuws/24740/

Mediawijsheid
Afgelopen week was het ‘de Week van de Mediawijsheid’! Dat betekent dat 200.000 leerlingen zijn
gestart met de landelijke wedstrijd van MediaMasters. Ook onze bovenbouw groep heeft vol
enthousiasme en betrokkenheid aan deze game mee gedaan.
MediaMasters is een serious game over mediawijsheid speciaal voor bovenbouw en de eerste klas
van het voortgezet onderwijs. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren
van (digitale) media. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over
mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws?
Leerlingen gaan samen in de klas én thuis de mediawijze uitdagingen aan en bundelen hun
mediawijze krachten om MediaMissies te volbrengen.
De komende tijd zullen we verder werken over slimme communicatie.
Middenbouw; Sterke verhalen
Wat vertellen boeken, films en schilderijen je?
Wat kun je er van leren, over vroeger en over nu?
En welk verhaal is echt gebeurd?
Bovenbouw;

Machtige media
Over de rol van de media in ons leven –
Van radio via televisie naar internet.
Hoe worden we beïnvloed en hoe kunnen we beïnvloeden?

De bovenbouw zal dit thema afsluiten met een bezoek aan het instituut voor beeld en geluid in Hilversum op
donderdag 9 januari; we zijn nog op zoek naar vervoer.

Workshops: midden- en bovenbouw: 15,22,29 november
De komende 3 weken zullen er weer verschillende activiteiten worden aangeboden:
Natuur
Speculaas bakken
Creatieve vorming
15 nov.
Groep 1
Groep 2
Groep 3
22 nov.
Groep 2
Groep 3
Groep 1
29 nov.
Groep 3
Groep 1
Groep 2
Graag voor de natuuractiviteit gepaste kleding en laarzen meenemen.
Groep 1: Myrthe, Liza, Sanne, Josefien, Fleur, Bas, Joost, Kaya, Jurre, Kim
Groep 2: Anouk, Jochem, Sil, Hilderd, Dian, Bjorn, Pien, Lars, Tessa, Jelrik, Faye
Groep 3: Jarno, Joas, Renate, Lauren, Carlijn, Sjoerd, Sam, Rutger, Lyanne, Mendy, Stan

Zwemmen: midden- en bovenbouw: 11, 18, 25 november
De midden- en bovenbouw heeft 3 lessen in het zwembad de Steense. Het doel is om de
zwemvaardigheid te vergroten/onderhouden. Aanstaande maandag 18 november moeten de
kinderen een lange broek en T-shirt met lange mouwen meenemen.
Deze les staat in het teken van survival.
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Krentenbaard
Er heerst krentenbaard op school. Krentenbaard is besmettelijk en wij vragen u dan ook om uw kind
goed in de gaten te houden. Als bijlage is informatie hierover toegevoegd.

Wist u dat…….
-Onze nieuwe versiercommissie erg enthousiast is en heel veel leuke ideeën heeft!
-Wij bij de workshops op vrijdagmiddag altijd wel hulp kunnen gebruiken.
-Sinterklaas op 4 december op school komt.
-De kinderen op ’t Holtpad een kerstmusical gaan opvoeren voor de ouders na het kerstdiner op
donderdag 19 december.
-De kerstmusical wordt overdag opgevoerd voor dorpsgenoten en andere familieleden en- of
kennissen van de kinderen. Het exacte tijdstip en uitnodiging hiervoor komt z.s.m.
- Op vrijdag mogen de kinderen van de midden- en bovenbouw een tosti maken. Heerlijk en
gezellig!
- Wij kunnen nog wel reserve broeken/ sokken gebruiken. Zowel kleine als grotere maten is
gewenst. (kinderen in de bovenbouw worden ook graag nat)

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

30 november B. Nap

F. Bosma

28 december Jan de Vries

B. Elsinga

Wilt u er als rijder aan denken, dat het kleed op de container moet!
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