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Start schooljaar 2020-2021
Afgelopen week zijn we gestart met het nieuwe schooljaar en we kunnen terugkijken op een
geslaagde eerste week.
De eerste weken van het schooljaar noemen wij ‘de Gouden Weken’ ; groepsvorming staat centraal.
Het zijn de belangrijkste weken voor het neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de
klas. Daarom zijn deze weken goud waard. Dit zorgt voor een stevig
fundament, een heel schooljaar lang.
Ook op schoolniveau vinden wij het erg belangrijk om aan
groepsvorming te doen; Deze week, iedere dag na de pauze,
een groepsvormende activiteit met de hele school!

Informatiebrief
Volgende week ontvangt u een informatiebrief met groep specifieke inhoudelijke en
huishoudelijke punten.
Corona maatregelen/ informatiekalender
Voor de zomervakantie heeft u allen de informatiekalender ontvangen. In verband met alle
corona-ontwikkelingen kunnen een aantal activiteiten niet doorgaan die hierop aangegeven
staan.
In de agenda op pagina 1 heb ik voor de komende weken in het rood aangegeven welke
activiteiten niet doorgaan.
Startgesprekken (bijlage)
Ook dit schooljaar organiseren wij weer startgesprekken. De hoofdreden voor een
startgesprek is het kennismaken met de ouders/ nieuwe leerkracht, afspraken maken,
doelen vastleggen en evt. andere aandachtspunten bespreken om met het kind lekker aan
het werk te gaan.
Als school willen wij graag een startgesprek met kinderen/ ouders die een nieuwe leerkracht
hebben. Wij hebben dus een startgesprek ingepland met de ouders/ kinderen van groep 3
en de bovenbouw. Deze hebben allen een nieuwe leerkracht.
Dit is dus anders dan het afgelopen schooljaar waarin we met alle ouders een startgesprek
hebben gevoerd. Voor dit schooljaar hebben wij hier niet meer voor gekozen omdat we voor
de zomer met alle ouders net een gesprek hebben gehad.
Wij vinden het fijn als de kinderen van de bovenbouw deelnemen aan het gesprek. De
kinderen van groep 3 hoeven niet aanwezig te zijn bij het gesprek, wij hebben dit niet als
meerwaarde ervaren.
Indien u toch graag een gesprek wil inplannen, is dit uiteraard mogelijk en horen wij dit
graag.
Het rooster is als bijlage toegevoegd.
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Bewegingsonderwijs
De gymnastieklessen worden op maandag door Annemiek gegeven. Op donderdagmiddag
zullen Nynke en Annemiek dit afwisselen. Ook meester Frits (buurtsportcoach) zal dit
schooljaar in alle groepen geregeld de gymlessen verzorgen. In de onderbouw zal hij op
donderdag om de week aanwezig zijn.
In week 35 en 36 zullen de gymnastieklessen buiten op het veld plaatsvinden. De kinderen
moeten dan sportkleding en buitenschoenen meenemen.
Vanaf week 37 zullen wij met de midden- en bovenbouw, zoals het nu lijkt, met de bus naar
de gymzaal in Oldeholtpade gaan.
Toestemmingsformulier publicatie beeldmateriaal (bijlage)
Wij willen graag foto’s en video’s maken van activiteiten die zich binnen onze school of op ons
schoolterrein afspelen. Het is mogelijk dat uw zoon of dochter op de gemaakte foto’s of video’s
duidelijk herkenbaar is.
In de brief die als bijlage is toegevoegd vragen wij jaarlijks uw toestemming voor het gebruik van
eventuele foto’s en/of video’s waarop uw kind te zien is. Graag inleveren op school.

Ouderhulplijst (bijlage)
Graag invullen en inleveren op school. (Digitaal invullen is ook prima)

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?
Geef dit aan op de ouderhulplijst.
Wat doet de MR ?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de
school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen,
de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en
ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de
MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening
geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie
heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan,
schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige
zaken heeft de oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom.
De MR vergadert ongeveer 6 x per schooljaar op een avond in overleg.
Interesse?
Geef dit aan op de ouderhulplijst.
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Versiercommissie is op zoek naar nieuwe leden
Afgelopen schooljaar zijn een aantal ouders enthousiast gestart met het versieren van de
school. Denkt u eens aan de Sinterklaastijd waarin het om de school prachtig was versierd.
Door de coronaperikelen is het versieren niet meer gebeurd en ook de komende tijd zullen
ouders niet in de school.
De versiercommissie zal de gangen, de gemeenschappelijke ruimtes en evt. buitenom
versieren. De jaargetijden, Sinterklaas en Kerst zullen de momenten worden wanneer wij om
hulp vragen. Met de commissie kun je natuurlijk afspraken maken wie wanneer versiert; je
hoeft dus niet alle momenten aanwezig te zijn. Als bijlage heb ik een jaaroverzicht
toegevoegd waarop staat aangegeven wanneer we zullen versieren.
Interesse?
Geef dit aan op de ouderhulplijst.

Nieuwe leerling
In de onderbouw is Yentl Mulder gestart. Zij is het zusje van Jochem uit groep 4 en wordt 26 augustus
4 jaar.
Van harte welkom op ’t Holtpad en we wensen Yentl en haar ouders een
hele fijne schooltijd toe.

Krentenbaard
Op onze school is krentenbaard geconstateerd. Dit is belangrijk om te weten omdat krentenbaard
besmettelijk is en zich snel kan verspreiden. Tijdige behandeling is dan van belang.
Krentenbaard is een huidinfectieziekte die wordt veroorzaakt door bacteriën. De aandoening is
onschuldig, maar wel zeer besmettelijk. De eerste symptomen van krentenbaard ontstaan één tot
drie dagen nadat iemand is besmet. Er ontstaat een uitslag op de huid die meestal op de hals of in
het gezicht begint. Deze uitslag kan zich uitbreiden naar het gehele lichaam. Het kan zelfs voorkomen
dat de uitslag op de hoofdhuid, de oksels of de voetzolen komt te zitten, maar meestal bevindt het
zich vooral rond de neus en de mond. De uitslag bestaat in het begin uit bultjes en deze zullen later
veranderen in blaasjes. Daarna gaan de blaasjes kapot en zal er pus uitkomen. Er zullen zich korstjes
op deze wondjes vormen. De uitslag is niet pijnlijk, maar het kan wel een cosmetisch probleem zijn.
Het is wenselijk dat u alert bent op de symptomen van krentenbaard. Als u signalen constateert
breng dan een bezoek aan uw huisarts zodat u direct kan beginnen met behandelen. Meld het ook bij
de leerkracht, vriendjes en vriendinnetjes en eventueel bij de kinderopvang, de sportclub etc. Voor
meer informatie kunt u terecht op de website www.krentenbaard.info

Geen luizencontrole
Normaal gesproken worden de kinderen op school, na iedere vakantie, gecontroleerd op hoofdluis
door een aantal ouders. Door de Corona maatregelen kunnen we een aantal zaken niet doen, zoals
het controleren op hoofdluis. We vragen aan de ouders/ verzorgers om hier zelf alert op te zijn.
Indien u hoofdluis signaleert bij uw kind, meteen behandelen en melden aan de groepsleerkracht.
Als er hoofdluis geconstateerd is in de groep van uw zoon/ dochter zullen wij u hierover informeren.
Wij adviseren dringend om bij lang haar, het haar vast te dragen voor alle leerlingen in de
desbetreffende groep.
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Wist u dat?
- Rondje Lindewijk gaat dit schooljaar niet door.
- Op vrijdag mogen de kinderen van de midden- en bovenbouw een tosti meenemen/
maken.
- De kinderen van groep 4,5,6 hebben zomerleesboeken mee gekregen voor in de
zomervakantie. Graag inleveren op school.
- Rapport inleveren.
- We missen nog een aantal planten.
- Op de website plaatsen wij foto’s van verschillende activiteiten. https://holtpad.nl/
-

De komende periode staat geschiedenis centraal.
Onderbouw
‘En toen’: Dino’s
Middenbouw Jagers en boeren
Bovenbouw
Ontdekkers en
Hervormers

Oud papier;
Het oud-papier rooster is toegevoegd aan de informatiekalender als laatste pagina.
Op de website staat het rooster van 2020-2021: https://holtpad.nl/informatie/oud-papierrooster/
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)

29-8

Rij 1

Rij 2

Ouders van…..

Ouders van…..

Jelrik

Eva

26-9
Kirsten
Jan
Wilt u er als rijder aan denken, dat het kleed/ deksel op de container moet!
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