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April

Datum:

Wat:

Wie:

Vrijdag

8

Workshops

Midden- en bovenbouw

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

9
10
11
12
13

Donderdag
Vrijdag

14
15

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16
17
18
19
20
21
22

MR-ouderavond
Paasactiviteiten
Voetbaltoernooi
Anouk jarig
Gastdocent dans
Studiedag
Goede vrijdag

Aanvullende
opmerkingen

GAAT NIET DOOR
Alle leerlingen
Bovenbouw

Tieme, Sjoerd, Fleur,
sanne

onderbouw
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij

1e Paasdag
2e Paasdag

Alle leerlingen vrij

IEP eindtoets
IEP eindtoets
Koningsspelen

Groep 8
Groep 8
Alle leerlingen

Workshops

Midden- en bovenbouw
Meivakantie t/m 8 mei

Belangrijke data om te noteren:
Schoolreisje onderbouw
Schoolreisje middenbouw
Schoolkamp bovenbouw
Schoolkorfbaltoernooi midden- en
bovenbouw
Lente fair
Popwerf opname bovenbouw
(muziekwedstrijd)
Avond 4-daagse in- en met onze
eigen dorp
Boekenmarkt

10 mei
17 mei
23,24,25
mei
11 mei
14 mei
20 mei

De Naturij in Drachten
Avontuurlijk schoolreisje naar Nationaal Park De
Alde Feanen.
Kamperen in Vledder
Alle leerlingen doen mee!
Ongeveer van 12.30- 16.30 uur
GAAT NIET DOOR
Ouders welkom om aanwezig te zijn op de
ochtend. Tijdstip is nog niet bekend.

7,8,9,10
juni
17
Georganiseerd door de OV.
september

Naomi en Noël hebben een zusje gekregen. Haar naam is Nine.

directie.holtpad@comprix.nl
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Gefeliciteerd !!!!!
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Nieuwe leerlingen; WELKOM Lieke, Maud en Sayenne
Lieke, Maud en Sayenne oefenen op dit moment in de onderbouw. Na de
meivakantie starten deze dames als ze 4 jaar zijn. Lieke is de oudste
dochter van Wilco en Jitzke en heeft nog een zusje en Jitzke is zwanger
van hun derde kindje. Maud is de dochter van Aukje en Gerrit en heeft 2
zussen; Liza zit in de middenbouw en Renate in de bovenbouw. Sayenne is de dochter van Femmie
en Marcel en heeft een broer Jan die in de middenbouw zit. Wij wensen Lieke, Maud en Sayenne
en hun ouders een hele fijne en leerzame tijd toe op ’t Holtpad.

MR-ouderavond
De geplande ouderavond van maandag 11 april georganiseerd door de MR gaat niet door. Binnenkort
zal de MR met een eventueel alternatief komen.

Voetbaltoernooi; woensdag 13 april; bovenbouw
Aanstaande woensdag is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de bovenbouw in Wolvega. Omdat
wij te weinig kinderen in de bovenbouw hebben om een team te vormen, sluiten er 4 leerlingen die
dit graag wilde, aan bij de Striepe. Fijn dat de Striepe onze kinderen opneemt in hun schoolteam!!!

Koningsspelen; vrijdagochtend 22 april; onder- midden- en bovenbouw
De koningsspelen vieren we dit jaar weer bij de korfbalvelden SCO in Oldeholtpade. Samen met de
Striepe worden er sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Voor de midden- en bovenbouw zijn wij
nog op zoek naar enkele begeleiders.

Popwerf 2022;
Vorig schooljaar heeft ’t Holtpad onder leiding van juf Femke met enkele leerlingen uit de
bovenbouw meegedaan met POPWERF2021, een muziekwedstrijd in Weststellingwerf. POPWERF |
Gehrels Muziekeducatie.
Dit schooljaar zijn alle kinderen van de bovenbouw betrokken en doen we uiteraard weer mee. Er is
weer een band geformeerd genaamd: ‘the Spring’. Er is zelf een lied geschreven en gitaar, zang, drum
en de piano worden bespeeld.
Op 20 mei staat de opname gepland en publiek is daarbij gewenst!!!!! (Tijdstip nog onbekend)

Ouder-kind moment:
Afgelopen 2 weken hebben veel ouders in de klas samengewerkt met hun kind. Wij vonden het erg
leuk om onze ouders te laten ervaren hoe wij op ’t Holtpad werken. Ook jullie als ouders lieten ons
weten dat het erg leuk is om het wel en wee in de klas mee te maken.

Oproep…….oproep……..oproep…….oproep……..oproep…….oproep…….oproep…….oproep
Bij de familie Boek aan de Vriesburgerweg staat al een paar jaar een
afgesloten aanhanger/kar waar spullen in zitten die jaren geleden werden
gebruikt bij het jaarlijkse kampeerkamp. Nu zouden wij deze kar graag bij
school uitzoeken. Wellicht zitten er nog bruikbare spullen in. Nu is
Annemiek een tijdje geleden bij de kar wezen kijken maar de banden waren
niet vol……………
Wie zou de taak op zich willen nemen zodat de kar bij school komt te staan?
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Wist u dat…..
* Voor de boekenmarkt op 17 september is de OV op zoek naar boeken. Graag inleveren op school.
*’t Holtpad verzamelt lege flessen voor Oekraïne; u kunt deze op school inleveren.
* Regelmatig hebben wij dozen, met een deksel die dicht kunnen, nodig om ons oud papier in te doen.
Fijn als u deze meeneemt naar school.
*Heeft u thuis nog wat oude kleding, vooral joggingbroeken en sokken, voor de onder- en
middenbouw leeftijd, dan kunnen wij dit op school goed gebruiken.

*De onderbouw is afgelopen week met de boswachter op
avontuur geweest bij de Spokeplas, ze hebben genoten!!

*De middenbouw is afgelopen maandag naar de oudheidskamer in
Wolvega geweest en dinsdag hebben we nog een gastdocent mogen
ontvangen die prachtig kon vertellen. De kinderen waren erg
geïnteresseerd!

Oud papier
Het oud-papier rooster is toegevoegd aan de informatiekalender als laatste pagina.
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…..

Contactpersoon voor het oud papier
is Teo Koopman 06-18344037.

30-4

Hanne en Dide

Arjan

Alvast enorm bedankt voor uw inzet!
Namens OV en de leerlingen.

28-5

Naomi en Noël

Tieme

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!
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