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Schoolfotografie
Als het goed is, heeft u allen een kaart ontvangen waarop aangegeven staat hoe u de foto’s
kan bestellen. Wij zijn erg tevreden over het resultaat van de foto’s, jullie ook?
Krentenbaard
Op onze school is krentenbaard geconstateerd. Als bijlage hierover meer informatie.

Het ontwikkelen van een passend onderwijsaanbod op het gebied van verrijking en
verdieping.
Een van onze prioriteiten voor komend schooljaar is een gestructureerd en beschreven
aanbod op het gebied van verrijking en verdieping voor de meer begaafde leerling. Wij
volgen hiervoor 3 teamscholingen waarmee wij aankomende week starten.
Quarantaine na coronabesmetting
Vanaf 20 september zijn de quarantaineregels op basisscholen aangepast.
Een informatiebrief voor ouders is als bijlage toegevoegd waarin duidelijk wordt verwoord
hoe we hier binnen Comprix mee om gaan.
Meester Max; even voorstellen
Mijn naam is Max Plantinga. Ik ben 24 jaar en zit in het derde jaar van
de PABO en volg deze aan NHL Stenden in Groningen. Ik kom dit
schooljaar stagelopen op OBS ’t Holtpad in de onder- en middenbouw.
Mijn grootste hobby is muziek! Ik speel al jaren met veel plezier gitaar
en neem dit ook graag mee de klas in! Naast het bespelen van gitaren
ben ik ook vaak in de garage te vinden waar ik zelf gitaren maak. Niet
voor de kost maar gewoon omdat ik het leuk vind om te doen! Ik kijk er
erg naar uit om komend schooljaar stage te lopen op deze school en
weet zeker dat ik hier erg veel ga leren!
Onderbouw vrije dag; maandag 4 oktober
Op maandag 4 oktober is de onderbouw vrij omdat juf Hester dan een cursus heeft van de
Kanjertraining.
Dierendag; maandag 4 oktober
Maandag 4 oktober is het dierendag. Deze dag
starten wij met een catwalk waar het kind samen
met zijn dier kan ‘shinen’. Om 8.30 uur start de show
en om 8.45 uur kan het dier weer mee naar huis.
Heeft uw kind geen dier die hij kan meenemen,
shinen met een foto of knuffel kan ook!!!
De onderbouw is deze dag vrij maar kunnen
natuurlijk gewoon aansluiten op de catwalk.
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Opening Kinderboekenweek; woensdag 6 oktober
De Kinderboekenweek gaat dit jaar over
‘worden wat je wil’ of ‘worden wie je
bent’.
Op woensdag 6 oktober is de opening
van de Kinderboekenweek. Alle
kinderen mogen dan verkleed komen
als personage van hun lievelingsboek en
dan ook het boek meenemen naar school. Of gewoon verkleed wie of wat ze leuk vinden.
Rijders gezocht; middenbouw; woensdag 13 oktober; Op woensdag 13 oktober tijdens de
Kinderboekenweek, brengen we met de middenbouw een bezoek aan de bibliotheek.
Daarvoor hebben wij vervoer nodig. We vertrekken om 8.25 uur vanaf school en rond 9.30
uur is het afgelopen. Je mag bij de activiteit aanwezig zijn maar is niet noodzakelijk.
Als je kunt rijden, graag opgeven bij Nynke of Annemiek.
Zakelijke ouderavond; woensdag 13 oktober; inloop van 19.30-19.45 uur
Jaarlijks wordt in oktober/november de zakelijke ouderavond georganiseerd door MR, OV en
het team. Hopelijk kan deze avond gewoon doorgaan dus zet de datum wel in uw agenda.
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 gastsprekers 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?

Executieve Functies zijn
vaardigheden die
mensen nodig hebben
om taken effectief uit
te voeren en
problemen op te
lossen. Deze
vaardigheden leren we
al van jongs af aan.
Deze functies zijn
aansturend en
controlerend voor je
hele doen en laten. Ze
beïnvloeden je gedrag
en je leren. Daarom is
het belangrijk om juist
aan deze functies te
werken.

Iedere ouder krijgt binnenkort nog een persoonlijke uitnodiging!
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Wist u dat…..
•

•
•
•

Afgelopen vrijdag hebben een ontruiming geoefend. We hebben wel van tevoren aan
de kinderen verteld dat dit vandaag zou plaatsvinden. De ontruiming is goed verlopen
en binnen 2 weken zal er een onverwachte ontruiming plaatsvinden.
Schoolfruit/ groente: Van 15 november t/m 22 april krijgen de kinderen 3x per week
fruit/ groente aangeboden.
Schoolzuivel: vanaf 1 november doen wij mee aan de schoolzuivel pilot. Alle kinderen
krijgen 2/3 per week zuivel aangeboden.
Zwemmen; Op 11,25 oktober en 1 november gaan we zwemmen in de Steense met
de midden- en bovenbouw. Dit in plaats van onze gymles.

Vormingsonderwijs; groep 7,8
Burgerschapsvorming, geestelijke stromingen en sociaal-emotionele vorming zijn onderdeel
van het curriculum op school. Vormingsonderwijs is hierop een aanvulling en verrijking. Door
vormingsonderwijs worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en
normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.
In groep 7 en 8 wordt er op ’t Holtpad vormingsonderwijs gegeven. Het ene schooljaar
bieden we humanistisch vormingsonderwijs (HVO) aan en het andere schooljaar (protestant)
vormingsonderwijs (GVO).Dit schooljaar zijn we gestart met GVO.
De lessen (protestants) vormingsonderwijs verbinden thema’s uit het leven van uw kind aan
bijbel- en spiegelverhalen. Onze vakdocenten leren leerlingen zelf betekenis te geven aan
deze verhalen en respect voor de verschillende geloofsovertuigingen en culturen staat hoog
in het vaandel. De verhalen helpen kinderen om na te denken over grote en kleine thema’s
in hun eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan vertrouwen, opnieuw beginnen, liefde of de
natuur. De lessen nodigen uw kind uit zich te verwonderen en zorgzaam om te gaan met
anderen en de wereld. Er is in de lessen veel ruimte voor gesprek.
Wat is er besproken bij GVO in de afgelopen weken?
Na een eerste kennismaking hebben de leerlingen twee verhalen gehoord over het begin
van de wereld zoals ze in de bijbel staan. Het verhaal van de zeven dagen en het verhaal
over Adam en Eva. Maar ook in andere culturen en godsdiensten zijn verhalen over het
begin, soms zijn deze verhalen heel anders, maar soms zijn er ook wel overeenkomsten.
Daarna het verhaal van De Ark van Noach. Veel kinderen hebben hier wel eens van
gehoord en nu kennen ze ook het verhaal erbij. Volgende week gaat het over dierendag, 4
oktober is de sterfdag van Franciscus, deze heilige is bekend geworden vooral door zijn
liefde voor de dieren.
Daarna begint de Kinderboekenweek met als thema: ‘Worden wat je wilt’, of ‘worden wie
je bent’. Als je kennis maakt met een ander vertel je vaak je naam en beroep, alsof je
beroep uitwisselbaar is met je identiteit. Maar wie we werkelijk zijn heeft te maken met
ons karakter en onze talenten, de leerlingen maken kennis met enkele personen uit de
bijbel en hun unieke talenten, misschien ontdekken ze wel onverwachte talenten bij
zichzelf.
Groeten van Jacqueline (onze vakdocent)
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Bankjes in iedere groep
Wat zijn we blij met onze bankjes in de klas! Ze zijn echt multifunctioneel; We kunnen snel in
en uit de kring en hoeven niet meer te schuiven met stoelen, kinderen gaan erachter zitten
om eraan te werken. Ook schuiven we ze gemakkelijk aan de kant als we meer ruimte nodig
hebben.

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)

30-10

Rij 1

Rij 2

Ouder(s) van…..

Ouder(s) van…..

Kirsten

Jan

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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