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Schooljaar 2022-2023
De kop is eraf; het schooljaar 2022-2023 is van start gegaan en we hebben vorige week
donderdag een zeer geslaagde avond met elkaar gehad. Prachtig weer, lekker eten,
gezelligheid en een prettige sfeer.
De Gouden weken

Groepsvorming

Waarom Gouden Weken?
De kinderen zitten weer een heel jaar bij elkaar in een groep. Binnen deze groep kunnen zij
alleen goed functioneren als zij zich prettig en veilig voelen. Dat prettig en veilig voelen
hangt samen met een gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en respect
hebben voor elkaar. Het is de basis voor een fijn schooljaar en een voorwaarde om tot
ontwikkeling te komen.
Wat gebeurt er tijdens deze weken? In de Gouden Weken leren de kinderen elkaar en de
leerkracht(en) beter kennen. Er worden groepsvormende spelletjes gespeeld en we nemen
daarnaast de tijd om de groepsafspraken samen met de kinderen op te stellen, zodat er een
fijne (werk)sfeer in de klas en de school ontstaat. Belangrijk is, dat voor kinderen na 6 weken
vakantie, weer helder is wat er verwacht wordt in de klas en op school. Het zijn dus
belangrijke weken; een goed begin is het halve werk!
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Indien er een verandering is in de planning, wordt dit met een gele arcering aangegeven.
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Verkeersdag: 6 september
Gisteren hebben wij een erg leerzame verkeersochtend gehad. In de onderbouw
In de middenbouw lag de nadruk op oversteken, het zebrapad en gordelgebruik in de auto.
Een prachtige fietshelm heeft de middenbouw cadeau gekregen. In de bovenbouw lag de
nadruk op trapvaardigheid; veiligheid op de fiets.
Meeloop- en info-ochtend: Met de ouders van groep 3 zijn reeds afspraken gemaakt om
mee te lopen in de groep. In groep 3 zijn er veel veranderingen en daarom vinden wij het erg
belangrijk om ouders meteen bij het nieuwe proces te betrekken. In de loop van het
schooljaar krijgen alle ouders wederom de mogelijkheid om mee te draaien in de groep.
Startgesprekken
Om u actief te betrekken bij de school, nodigen wij, nieuwe ouders en kind van de groep, aan
het begin van het nieuwe schooljaar uit voor een startgesprek. Het gesprek is bedoeld om
ouders, kind en de leerkracht(en) kennis met elkaar te laten maken. Daarnaast willen wij
tijdens het gesprek uw en onze verwachtingen voor het schooljaar afstemmen; wat ziet u als
ouder, wat zien wij als school en wat wil het kind, om samen te komen tot een zo goed
mogelijke leef- en leeromgeving.
Boekenmarkt; vrijdag 7 oktober; 14.15-15.30 uur
De boekenmarkt die op uw informatiekalender staat, gaat NIET DOOR. De oudervereniging
zou met de boekenmarkt aansluiten bij de kofferbakverkoop in Nijeholtpade maar deze is
gecanceld. Daarom is besloten om de boekenmarkt te verplaatsen naar vrijdag 7 oktober.
Dit valt in de kinderboekenweek en op deze vrijdagmiddag organiseren wij een opa- en oma
middag. Aansluitend om 14.15 uur tot 15.30 uur is de boekenmarkt. (Zet deze datum in uw
agenda.) De opbrengst hiervan is voor de oudervereniging en komt volledig ten goede aan
de kinderen.
Vrijdag 7 oktober; opa- en omamiddag; 13.00- 14.15 uur
Als afsluiting van ons thema FAMILIE nodigen wij alle opa’s, oma’s, pakes en beppes uit voor
een spelletjesmiddag samen met de kinderen. Als opa of oma niet kan komen, mag uw kind
natuurlijk ook een ander geliefd persoon uitnodigen. (de onderbouw gaat deze middag ook
naar school). Geeft u door aan de leerkracht wie er komt, zodat we daar rekening mee
kunnen houden.
Schoolreisje; onder- en middenbouw; 13 september
De onderbouw gaat deze dag naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest en de middenbouw
gaat naar Landgoed Nienoord in Leek. Afgelopen vrijdag heeft uw kind een briefje mee naar
huis gekregen wat betreft de kosten van dit schoolreisje. Verdere info volgt van de
leerkracht.
Sportdag groep 8; vrijdag 16 september
Op 16 september organiseert Comprix voor alle leerlingen van groep 8 een sportochtend
met vele bijzondere sporten, dit is een jaarlijks terugkerend evenement. Juf Femke zal hier
met de leerlingen naartoe gaan.
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Concert middenbouw; donderdag 22 september
Een muzikale vertelvoorstelling ‘De wraak van Lorre’ wordt gespeeld in de kerk in
Oldeberkoop waar wij met onze middenbouw naartoe gaan. Wij zoeken hiervoor nog 3
rijders. De voorstelling begint om 10.00 uur en de eindtijd is nog niet doorgegeven maar ik
verwacht dat dit een uurtje duurt. We vertrekken om 9.40 uur.
Rondje Lindewijk; zaterdag 1 oktober
Op zaterdag 1 oktober staat het jaarlijkse hardloopevenement gepland in Wolvega. Op
school gaan we hiervoor trainen. Wat zou het leuk zijn als we met vele kinderen van ’t
Holtpad hieraan meedoen. Juf Nynke en juf Annemiek zullen dit coördineren en zijn
uiteraard aanwezig bij dit gezellige evenement. U moet uw kind hier zelf voor opgeven. Uw
kind heeft hierover een flyer meegekregen. Laat u even weten als uw kind meedoet.
Nieuwe leerlingen; WELKOM Vince, Saar, Elin, Justin, Sam en Maud
Vince is in juni 4 jaar geworden. Vince is de zoon van Geke en heeft een
iets oudere broer die Sem heet en wonen in Oldeberkoop. Saar is in de
zomervakantie 4 jaar geworden. Saar is de dochter van Linda en Michel
en het zusje van Roos uit de middenbouw.
Elin is ook in de zomervakantie 4 jaar geworden. Elin is de dochter van
Lisanne en Peter en heeft een jonger zusje Fleur.
Justin is gestart in onze middenbouw (groep 4). Justin is de zoon van Cobie en Robin en heeft
een jonger broertje Rafael en wonen in Oldeholtpade. Sam is gestart in de middenbouw (groep
5) en zijn oudere zus Maud zit in de bovenbouw (groep 7). Hun ouders heten Brenda en
Ronald en zijn verhuisd van Amersfoort naar Nijeholtpade.
Wij wensen alle kinderen en hun ouders een hele fijne en leerzame tijd toe op ’t Holtpad.

Bewegingsonderwijs; midden – en bovenbouw
We hebben gymles op maandag- en donderdagmiddag. Vanaf 12 september is dit weer in de zaal en
gaan wij met de bus naar de gymzaal in Oldeholtpade. Op die dagen moeten de kinderen gymspullen
bij zich hebben. Denk aan; shirt, broekje en goede schoenen. Volgende week gymmen we dus nog op
het veld. Denkt u aan geschikt schoeisel en kleding.

Thema FAMILIE
Op ’t Holtpad werken wij van vakantie tot vakantie aan een schoolbreed thema. Deze periode
werken we in iedere bouw over FAMILIE, ieder op zijn eigen manier. In de onder- en middenbouw
kijken de kinderen naar zichzelf en hun eigen familie; Hoe was jezelf toen je klein was? En hoe was
het in de tijd van je ouders en grootouders. In de bovenbouw onderzoeken de kinderen verschillende
familieverhalen. In de intro wordt het verhaal van Franz Ferdinand en zijn familie ontrafeld. Zijn
moord in 1914 vormde de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog. In het eigen onderzoek bedenken
de kinderen welke familie uit de (wereld)geschiedenis ze willen onderzoeken.

Emailadres: directie@holtpad.nl

website: www.holtpad.nl

Workshops
Op vrijdagmiddag staan voor de midden- en bovenbouw workshops op het programma. Deze
periode start de bovenbouw met 4 lessen dans en in de middenbouw staan er verschillende
onderdelen gepland die te maken hebben met het thema familie; handwerken om onze huishoek
gezelliger te maken, samen appeltaart bakken en een stamboom maken staat de komende 3 weken
op het programma.

Heeft u nog volwassen- en/of kinderboeken die u kwijt wilt, graag z.s.m. inleveren op
school.

Oud papier;
Het oud-papier rooster is toegevoegd aan de informatiekalender als laatste pagina.
Ook op de website staat het rooster van 2022-2023: https://holtpad.nl/informatie/oudpapierrooster/
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…..

24-9

Hannah en Noud

Fedde

29-10

Naomi en Noël

Henri

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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