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WELKOM Tom en Noël
Vanaf afgelopen maandag zijn Tom, broertje van Jarno en Niek en Noël, broertje van Naomi,
gestart in de onderbouw. Wij wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd op ’t Holtpad.

Zwemmen; midden- en bovenbouw; maandag 1 november
Aanstaande maandag 1 november gaan we voor de laatste keer zwemmen in de Steense
i.p.v. onze gymles. Survivalzwemmen staat op het programma en daar hoort zwemmen met
kleding aan bij. Graag meenemen: Groep 3,4 een korte broek en T-shirt met korte mouwen
en groep 5,6,7,8 een T-shirt met lange mouwen en een lange broek. Omdat er extra kosten
voor de school aan verbonden zijn, vragen wij per leerling een vrijwillige bijdrage van €4,Vele ouders hebben deze bijdrage al ingeleverd, fijn!!!!
Nationaal Schoolontbijt; woensdag 3 november
Dit jaar is het al de 19e editie van het Nationaal Schoolontbijt. In de ontbijtweek ontbijten
kinderen in heel Nederland weer samen met hun juffen en meesters gezond en gezellig op
school. Wij zullen dit ontbijt samen nuttigen op woensdag 3 november.
We starten om 8.30 uur en de kinderen moeten een bord, bestek en een bakje meenemen.
Als bijlage is meer informatie hierover toegevoegd.
Sponsorloop; woensdag 3 november
Woensdag 3 november staat er een sponsorloop gepland. Wij hebben besloten om deze te
verplaatsen naar woensdag 15 december vanaf 13.30 uur. Dit heeft te maken met de
coronamaatregelen, wij vonden het in oktober nog niet gepast om kinderen langs de deuren
in het dorp te laten gaan. De opbrengst van deze sponsorloop zal ten goede komen aan
‘Schoolmaatjes’. De basisschoolactie van Edukans waarbij onze school in actie komt voor
duurzame schoolmaterialen in Afrika.
Studiedag; alle leerlingen vrij; donderdag 4 november
Deze dag zal het team een congres bijwonen over ‘executieve functies in de klas’.
Speelochtend voor alle kinderen die dit schooljaar 4 jaar worden; vrijdag 5 en 11 nov.
Op vrijdag 5 november komen er 8 kinderen spelen die dit schooljaar 4 jaar worden en op 11
november maar liefst 4 kinderen.
Beleefmuseum; Afsluiting thema ‘Wereldsterren’; bovenbouw; maandag 8 november
De ouders van de leerlingen van de bovenbouw zijn van harte welkom van 19.00-19.40 uur
in het beleefmuseum.
Museum Madame Tussaud te Amsterdam; bovenbouw; vrijdag 12 november
Als spetterende afsluiting van het thema ‘Wereldsterren’, gaat de bovenbouw met de trein
naar Madame Tussauds in Amsterdam, een wassenbeeldenmuseum. Het bevindt zich aan de
Dam. In het museum staan verschillende wassen beelden opgesteld van wereldberoemde
personen en bekende Nederlanders uit de sportwereld, de politiek en de filmwereld. Dit
fantastische museumbezoek wordt betaald door onze OV.
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Kerstmusical
Op woensdag 22 november om 18.00 uur zullen wij met alle kinderen van ’t Holtpad “Sjakie
en de chocoladefabriek” opvoeren. Alle ouders zijn van harte welkom en wellicht is een
extra genodigde ook mogelijk, maar dat hoort u binnenkort van ons. Marjanne Oost, een
gastdocent, heeft de coördinatie. Volgende week starten we met de voorbereidingen.
We hebben er heel veel zin in!!!
Wist u dat…..
Onderbouw naar Appelscha
Afgelopen dinsdag is de onderbouw in Appelscha naar het bos geweest. Een speurtocht,
picknicken, spelen en een zintuigenspel in het mooie herfstbos heeft een mooie ochtend
opgeleverd.
Thema’s
De onderbouw is gestart met het thema ‘Feest’.
De middenbouw is gestart met het thema ’gezellige tradities’/ ‘verhalenvertellers’
De bovenbouw is in de afrondende fase van het thema ‘wereldsterren’.
Meeloopochtend ouders van groep 3
Op donderdag 18 of vrijdag 19 november van 10.00 uur-11.30 uur kunnen de ouders van de
kinderen uit groep 3 meedoen/ meekijken op ’t Holtpad. Laat u even weten wanneer u
komt?!
Oud papier
Het oud-papier rooster is toegevoegd aan de informatiekalender als laatste pagina.
Op de website staat het rooster van 2021-2022: 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)
Rij 1

Rij 2

Ouder(s) van…..

Ouder(s) van…..

30-10

Kirsten

Jan

27-11

Bjorn

Reina

Contactpersoon voor het oud papier is Teo Koopman 06-18344037.
De oud papier container staat bij Zandwinning de Tsjonger, Vriesburgerweg 27. De sleutel van het hek is af te
halen bij Geert Kroes, Hoofdweg 293 (naast de zandwinning). Als je klaar bent met oud papier rijden, dan graag
het hek weer op slot en de sleutel weer inleveren. U wordt verzocht om niet eerder dan 9.00 uur papier op te
gaan halen. Mocht u niet kunnen, dan onderling graag ruilen.
Wilt u er als rijder aan denken, dat het kleed/ deksel op de container moet!
Alvast enorm bedankt voor uw inzet!
Namens OV en leerlingen.
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