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Inschrijving in Google
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Rapport mee naar huis

Alle leerlingen

Filmopnames groep 8

Vrijdag
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Juf Femke geeft les aan
groep 7,8
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Filmopnames groep 8
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Introductie ochtend
Linde College/ Terra
College

groep 8

De kinderen mogen na
deze ochtend gewoon
naar huis gaan.
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Maandag

29

Dinsdag
Woensdag

30
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Bewegingsonderwijs

Denk aan gepast
schoeisel en kleding

Kennismaken in de nieuwe Alle leerlingen
groep

Donderdag 2

Vrijdag

Midden- en
bovenbouw

Film kijken groep 8

Alle leerlingen

Vossenspel

Groep 3-8

8.30-9.30 uur

Joost jarig
Laatste schooldag

3

Groep 8 organiseert een
afsluitende ochtend
voor alle leerlingen

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
U ontvangt allen de informatie kalender voor schooljaar 2020-2021
5 juli: Sam jarig

Start zomervakantie

Rapportgesprekken
Op maandag 15 en woensdag 17 juni staan de rapportgesprekken gepland voor de groepen 1-7. U
moet zich inschrijven in de Google Classroom van uw kind, dan vindt u onder het kopje schoolwerk ,
een bestand rapportgesprekken waarin u uw naam kan invullen op de voor u passende tijd.
Graag inschrijven indien u dit nog niet heeft gedaan!
Deze rapportgesprekken mogen niet in de school plaatsvinden. Daarom hebben wij ervoor gekozen
om buiten 3 plekken te creëren waar we in gesprek gaan. We beperken het aantal mensen en kiezen
er daarom deze keer voor dat de kinderen niet meekomen naar het gesprek.

Het rapport
Doordat het onderwijs de afgelopen tijd op een andere wijze heeft plaats gevonden, hebben wij
ervoor gekozen om een alternatief rapport voor de leerling te maken. Met een persoonlijk verhaal
van de leerkracht blikken we terug op deze bijzondere periode. Deze keer zal u de rapporten na de
gesprekken ontvangen, zodat wij in het gesprek de afgenomen Citotoetsen van groep 3-7 eerst
kunnen toelichten.

Vormingsonderwijs; groep 7,8
In groep 7 en 8 wordt er op ’t Holtpad vormingsonderwijs gegeven.(GVO en HVO zoals we dit altijd
noemde).
Het ene schooljaar kan men op ’t Holtpad kiezen voor humanistisch vormingsonderwijs en het andere
schooljaar voor protestant vormingsonderwijs. Afgelopen schooljaar hebben alle kinderen uit groep
7,8 allen deelgenomen aan protestant vormingsonderwijs. Volgend schooljaar wordt er humanistisch
vormingsonderwijs aangeboden. Het heeft onze voorkeur dat alle kinderen van groep 7,8 deelnemen
aan deze lessen.
Indien u bezwaar heeft dat uw kind volgend schooljaar de lessen volgt, zou ik dat graag uiterlijk
vrijdag 25 juni van u horen. In de bijlage staat nog enkele informatie over het vormingsonderwijs.
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Aanvullende informatie over de formatie
Juf Klaasje: Volgend schooljaar zal juf Klaasje niet meer op ’t Holtpad in de onderbouw werken. Zij
kwam afgelopen schooljaar binnen als invaller maar is het hele schooljaar op vrijdagochtend in de
onderbouw geweest. Juf Klaasje heeft ook besloten om nu echt met pensioen te gaan en niet meer
als invaller te werken, wat wij overigens erg jammer vinden. Juf Klaasje is 67 jaar en heeft nog vele
andere passies om haar leven mee te verrijken.
Op vrijdagochtend 3 juli nemen wij afscheid van juf Klaasje. Uiteraard maken we samen met de
kinderen een afscheidsherinnering en krijgt ze van het team een mooi boek.
Juf Nienke: Volgend schooljaar zal ook juf Nienke niet meer op ’t Holtpad werken als
onderwijsassistent. Juf Nienke werkte als invaller en helaas is er geen plek meer voor haar. Juf
Nienke zal hopelijk snel ergens anders een baan vinden als onderwijsassistent. We zullen haar zeker
missen en wensen haar veel succes toe!!!
Op vrijdagochtend 3 juli nemen wij ook afscheid van juf Nienke. Een herinnering en een cadeautje
horen daar zeker bij.
Juf Maartje: Juf Maartje is vrijwilliger op ’t Holtpad en zal volgend schooljaar hoogstwaarschijnlijk 1
ochtend per week ondersteunde werkzaamheden verrichten.

Rekenmuur in elkaar zetten
Wie is handig en heeft tijd om ons te helpen met de rekenmuur?
De onderbouw heeft een mooie, nieuwe, rekenmuur besteld. De kleuters kunnen nóg meer bezig zijn
met tellen, getallen en getalbegrip. De rekenmuur, die bestaat uit afzonderlijke bevestigingsplaten en
bakjes, moet bevestigd worden op (een) nette plank(en) en daarna op de wand. Hout en schroeven
zijn niet bijgeleverd. Er is wel een korte bevestigingshandleiding bijgeleverd met beschrijving van de
benodigde afmetingen plank en het aantal schroeven.
We zijn op zoek naar iemand om dit voor ons te doen
zodat we de rekenmuur na de zomervakantie in gebruik
kunnen nemen. Uiteraard declareer je de
materiaalkosten bij school.
Ben je handig, heb je zin en heb je tijd in de
zomervakantie? Neem even contact op met Hester of
Annemiek.

Luizenteam zoekt versterking
Hoofdluis komt regelmatig voor en verspreidt zich snel, regelmatige controle is dus erg belangrijk. Na
elke schoolvakantie (dag en tijdstip in overleg) controleren we daarom met een aantal ouders de
kinderen op hoofdluis.
Wie zou ons hierbij willen helpen?
Aanmelden kan bij Hanna Jansons (06-23079621).
Alvast bedankt!
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De OV (oudervereniging) is op zoek naar nieuwe leden
Lijkt het u leuk om de schoolactiviteiten (mede) te organiseren die bijdragen aan een goed
schoolklimaat en een leuke schooltijd voor uw kind(eren)?Meldt u dan aan als nieuw lid voor de OV.
Wat doet de OV?
De OV houdt zich onder andere bezig met het ( mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Hierbij valt te denken aan het sinterklaasfeest, het kerstdiner, de feestelijke ouderavond
en de pannenkoekendag. De OV vergadert ongeveer 6 keer per jaar op een avond in overleg. Tevens
beheert de OV de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage die wordt besteed aan activiteiten voor de
leerlingen.
Interesse?
Neem dan contact op met Diane Bos:
E-mailadres: dedems@home.nl
Tel:06-42910684

Maandag 8 juni:
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