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Juni/ juli
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

25
26
27
28
29

Waterspelletjes
Waterdieren zoeken

Alle leerlingen
middenbouw

Bewegingsonderwijs

Dinsdag

30

Film kijken naar keuze

Midden- en
bovenbouw
Alle leerlingen

Woensdag

1

Kennismaken in de nieuwe Alle leerlingen
groep
Groepsuitje
groep 8

Donderdag 2

Schoolspullen mee naar
huis.
Film kijken groep 8
Afscheid
juf Nienke/ juf Marije
Vossenspel in het bos
Joost jarig

Vrijdag

3

Denk aan gepast
schoeisel en kleding
Kinderen mogen een
lekker kussen/ stoel of
iets dergelijks
meenemen.
8.30-9.30 uur
Juf Femke werkt met
groep 6,7
Boodschappentas
meenemen

Alle leerlingen

Midden- en
bovenbouw

Schoenen waar je lekker
op kan rennen
( geen slippers en sandalen)

Spelletjesochtend
georganiseerd door groep
8
Afscheid juf Klaasje

Uitzwaaien groep 8

Schoenen waar je lekker
op kan rennen
( geen slippers en sandalen)

Alle leerlingen en
ouders

11.55 uur:
Op het schoolplein

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

Emailadres: directie@holtpad.nl

Start zomervakantie

website: www.holtpad.nl

Groep 8; vrijdag 3 juli; uitzwaaien groep 8
Op vrijdag 3 juli zwaaien wij de leerlingen van groep 8 uit op een gezellige manier.
Leuk als er zo veel mogelijk ouders aanwezig zijn, uiteraard op gepaste afstand.
Jurre Burie, Jelrik Koopmans, Tessa
Bosma, Kim Nap.

Lyanne van Hes, Mendy van Spengen,
Stan de Vries, Faye Huismans.
groep 8 online in ‘Google Meet’

Groep 8; filmopnames
Groep 8 heeft afgelopen donderdag en vrijdag een film opgenomen. De kinderen hadden goed
geoefend en waren klaar voor de opnames. Het waren 2 mooie dagen. Sommige scenes moesten wel
6 keer opnieuw dus soms was het wel wat lang wachten maar ze hebben genoten.
We kijken uit naar het eindresultaat.
We bekijken de film volgende week donderdag met alle leerlingen op school.

Bovenbouw; Engelse boeken.
Dit schooljaar hebben de leerlingen van de bovenbouw Engelse boeken moeten lezen als huiswerk.
We missen nog een paar boeken dus allen thuis nog even checken of de boeken wel zijn ingeleverd.

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
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Oud papier; zaterdag 27 juni
Aanstaande zaterdag wordt het oud papier weer opgehaald.
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

Ouders van…..

Ouders van…..

27-6

Jochem

Jarno/ Niek

25-7

Jesper/Silke

Renate/Liza

29-8
Jelrik
Jan
Wilt u er als rijder aan denken, dat het kleed/ deksel op de container moet!

Veel plezier met water
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