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Week augustus
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Wat?

Voor wie?

Opmerkingen

Schoolreis

Onder- en middenbouw

Gaat niet door

Bewegingsonderwijs

Midden- en bovenbouw

Buiten op het veld
Gaat niet door

di

1

Meeloopochtend

Ouders

wo

2

Geplande
ontruimingsoefening

allen

do

3

Meeloopochtend

Ouders

Gaat niet door

Bewegingsonderwijs

Midden- en bovenbouw

Veld/ bos

Workshops

Midden- en bovenbouw
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Kwebbelholt
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Nieuwsbrief
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Bewegingsonderwijs

Midden- en bovenbouw

In de gymzaal

Afsluiting Gouden weken

Ouders/ leerlingen

Gaat niet door

do
vr

10
11

Bewegingsonderwijs
Workshops

Midden- en bovenbouw
Midden- en bovenbouw

In de gymzaal

De Gouden weken

Groepsvorming

Emailadres: directie@holtpad.nl

website: www.holtpad.nl

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.
Workshops
We zijn weer gestart met de workshops op de vrijdagmiddag voor de midden- en
bovenbouw.
Onze missie is; ‘Je passie ontdekken en je talent te ontwikkelen.’
Kinderen komen in aanraking met nieuwe technieken en vaardigheden, maar hebben daarnaast zo
nu en dan de keus om te gaan werken aan daar waar hun hart ligt.
De eerste 3 weken komen koken, naaien met een naaimachine en drama aan bod, daarna is er 3
weken een keuzeprogramma.

https://holtpad.nl/fotoboek/26219/

Schoolplein rookvrij
Zoals jullie wellicht hebben opgemerkt, zijn er bordjes geplaatst en daarmee
ons schoolplein en bijbehorende terrein rookvrij.
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle onderwijsterreinen wettelijk rookvrij zijn.

Wilt u er aan denken, als u dit nog niet heeft gedaan, de volgende
zaken in te leveren:
• Toestemmingsformulier publicatie beeldmateriaal (bijlage)
• Ouderhulplijst (bijlage)
• Rapport
Voor ons belangrijk, voor u een kleine moeite !!!!!!

Emailadres: directie@holtpad.nl

website: www.holtpad.nl

