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Rondje Lindewijk; zaterdag 2 oktober
Vorige week zaterdag hebben Reina en Lasse uit de middenbouw en Tieme uit de
bovenbouw meegedaan aan de kidsrun van 1000m in Wolvega. Een leuke, sportieve
prestatieloop! ’t Holtpad is trots op deze toppers.

Dierendag; maandag 5 oktober
Afgelopen maandag was er een grote diversiteit aan dieren op onze catwalk aanwezig.

‘sfeerimpressie’

Kinderboekenweek; 6 oktober-15 oktober
De Kinderboekenweek gaat dit jaar over ‘worden wat je wil’ en ‘worden wie je bent’. Doel
van de Kinderboekenweek: kinderen laten dromen over later en natuurlijk enthousiast
krijgen om boeken te lezen.
Nu hebben wij aankomende week iedere dag iemand uitgenodigd, die plaatsneemt op ‘onze
stoel’ waar de kinderen vragen aan kunnen stellen. Het voorbereiden van de vragen is
tevens weer een goede taalactiviteit. We ontvangen volgende week een brandweerman, een
politieman, een boer en een advocaat.

Meer foto’s van de opening Kinderboekenweek 2021 op
onze website; https://holtpad.nl/fotoboek/26636/
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Zwemmen; midden- en bovenbouw; maandag 11 oktober
Op 11,25 oktober en 1 november gaan we zwemmen in de Steense in plaats van onze
gymles. Omdat veel kinderen uit groep 3,4 nog niet over een diploma beschikken, kiezen wij
ervoor om de kinderen van groep 5 samen met de bovenbouw te laten zwemmen. Groep 3,4
zwemt van 11.45-12.45 uur en de bovenbouw van 12.45-13.45 uur. Er zijn 2
zweminstructeurs van de Steense die de lessen verzorgen en Annemiek en Max (onze
stagiaire) zullen ook met groep 3,4 meezwemmen. Omdat er extra kosten voor de school
aan verbonden zijn, vragen wij per leerling een bijdrage van €4,- Deze bijdrage is vrijwillig en
staat vermeld onder 4.2 Vrijwillige bijdrage in onze schoolgids.
https://holtpad.nl/informatie/schoolgids/ Het zou fijn zijn als u dit in een envelop meegeeft
aan uw kind.
Afscheid juf Josien; dinsdag 12 oktober
Zoals u allen weet, werkt juf Josien vanaf dit schooljaar niet meer op ’t Holtpad. Vorig
schooljaar heeft zij nog in de middenbouw lesgegeven maar heeft zij te kampen gehad met
veel lichamelijke klachten en is daardoor niet erg veel aan het werk geweest. Een afscheid
van juf Josien heeft aan het einde van het schooljaar dan ook niet plaats gevonden. Gelukkig
gaat het nu veel beter met Josien en hebben wij als team afgelopen vrijdag haar afscheid
‘gevierd’. Dinsdagmiddag 12 oktober neemt zij officieel afscheid van de kinderen.
Om 14.00 uur is er gelegenheid voor u als ouder om afscheid te nemen van juf Josien.
Bibliotheekbezoek; middenbouw; woensdag 13 oktober;
Op woensdag 13 oktober tijdens de Kinderboekenweek, brengen we met de middenbouw
een bezoek aan de bibliotheek. We vertrekken om 8.30 uur.
Zakelijke ouderavond; woensdag 13 oktober; inloop van 19.30/19.45 uur-21.30 uur
Afgelopen vrijdag heeft u allen de uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse Zakelijke
Ouderavond georganiseerd door MR, OV en het team.
Op deze avond doen wij u verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar en informeren
wij u over de plannen voor het komende jaar. Het “zakelijke gedeelte” zal kort duren, zodat
we tijd hebben voor het speciale gedeelte, verzorgd door 2 gastspreker en het team:

‘Executieve functies’
Deze functies zijn vaak erg bepalend voor het schoolsucces.

Wat zijn het ?
Wat heb je eraan?
Wat kun je als ouders doen?
Welke aandacht hebben we hiervoor op school?
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Donderdag 14 oktober; IB/ directiedag; geen gymnastiek
Zoals u allen weet, staan Nynke en Annemiek samen voor de middenbouw. Wij genieten erg
van deze groep maar het betekent dat wij geen dag meer samen hebben om
IB- directietaken op te pakken, dit moet nu na schooltijd. Wel hebben wij 1x per maand een
dag gepland om de IB-directietaken aan te pakken. Er komt dan een invaller, Fleur Jipping.
Aanstaande donderdag is zij in de middenbouw. Helaas heeft zij geen gym bevoegdheid en
dat betekent dat aanstaande donderdag de midden- en bovenbouw geen gym heeft in de
gymzaal. Gelukkig hebben we een plein/veld/ bos/pannakooi waar je genoeg kan doen.
Corona; de veranderende maatregelen
Groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen, ouderavonden en musicals kunnen doorgaan
met in achtneming van de basisregels van gezondheid. Er is voor het bijwonen van een
ouderavond geen coronacheck toegestaan.
Traktaties bij een verjaardag hoeft het niet meer perse een verpakte traktatie te zijn, graag
zo gezond mogelijk en geen snoep.
Mee de school in? Op dit moment kunnen de kinderen vanaf 8.20 uur op school komen
en is er ook een leerkracht op het plein. De onderbouw start met buitenspelen en ook de
kinderen van de midden- en bovenbouw stimuleren we om lekker buiten te zijn maar
mogen ook naar de klas. We hebben met elkaar ervaren dat alle leerlingen op deze wijze
een rustige start van de dag beleven. We hebben dan ook besloten dat we dit zo laten.
Als uw kind u wat wilt laten zien of u vindt het leuk om gewoon even te kijken, kunt u
gewoon met uw kind de klas inlopen, voel u dus weer welkom in de school. (even
wennen natuurlijk).
Juf Patricia
Vanaf de zomervakantie re-integreert juf Patricia op ’t Holtpad in de middenbouw. Na de
herfstvakantie gaat Patricia weer aan de slag als leerkracht op de Finne in Beetsterzwaag.
Wij zullen Patricia missen en wensen haar heel veel werkplezier toe in de toekomst.
Vrijdag 22 oktober; Halloween
De kidsclub organiseert een gezellige disco. De uitnodiging is als bijlage toegevoegd.
Wist u dat…..
NSA (naschoolse activiteit)

Er is een wijziging in de datum van de komende NSA (naschoolse activiteit)
Dinsdag 26 oktober komt te vervallen --> er worden deze dag nieuwe wandrekken in de
gymzaal geplaatst. Nieuwe datum: donderdag 28 oktober, zelfde tijdstip: 15.15 - 16.15.
Thema: 'balspelen' + speeltuin (lekker vrij spelen in de gymzaal)
Kinderpostzegels
Vanaf dit schooljaar doen wij niet meer mee aan het verkopen van kinderpostzegels. Wij
zullen andere acties organiseren waarbij kinderen leren ‘íets voor een ander over te
hebben’; het schoenmaatje, de voedselbank, een sponsorloop voor een goed doel,
NL DOET en activiteiten met en voor ouderen in ons eigen dorp.
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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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