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Datum:

Wat:

Wie:

Dinsdag
Woensdag

17
18

Schoolreisje
Onderbouw

middenbouw
Vrije dag

Donderdag
Vrijdag

19
20

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Juni
Woensdag

21
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag

2
3
4
5
6
7

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

8
9
10
11
12
13
14
15

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

16
17
18
19
20

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1

21
22
23
24
25
26

Popwerf 2022
Afwezig

Aanvullende opmerkingen

10.00-10.30 uur opnames
Juf Annemiek onderbouw

Juf Hester

Schoolkamp
bovenbouw
Schoolkamp
bovenbouw
Schoolkamp
bovenbouw
Vrije dag/ Hemelvaartsdag
Vrije dag

bibliotheekbezoek

middenbouw

9.00-10.00 uur

1e Pinksterdag
Vrije dag/ 2e Pinksterdag
Vrije dag/ Studiedag
Avond 4 daagse
Leerlingen, ouders en
dorpsgenoten.
Avond 4 daagse
Avond 4 daagse
Avond 4 daagse

Citotoetsen deze week voor midden- en bovenbouw
Onderbouw

Vrije dag

Speelochtend

3- 4 jarige

9.00 uur-11.30 uur

Vaderdag
Citotoetsen deze week voor midden- en bovenbouw
Schoonmaakavond/
Ouders en leerkrachten
opruimavond

dorpsfeestactiviteiten
Dorpsfeest 2022
Dorpsfeest 2022

directie.holtpad@comprix.nl

19.00 uur- 21.00 uur

Alle leerlingen

www.facebook.com/holtpad

OBS 't Holtpad | Home
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26

27

28

Maandag
Dinsdag

Datum:
27
28

Woensdag

29

Donderdag
Juli
Vrijdag

30

Zaterdag
Zondag
Maandag

2
3
4

Rapportgesprekken

Binnenkort kunt u zich
hiervoor inschrijven

Dinsdag
Woensdag

5
6

Rapportgesprekken

Binnenkort kunt u zich
hiervoor inschrijven

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

7
8
9
10
11
12
13

Juf Femke

Juf Nynke in de bovenbouw

14

Vrijdag

15

Laatste schooldag

Alle kinderen, ouders en
genodigden
Groep 8, ouders van groep
8 en het team.
Alle leerlingen

Exacte tijd en hoeveelheid
publiek hoort u z.s.m.

Donderdag

Afwezig
Hannah jarig
Feestelijke
ouderavond
Afscheidsbarbecue

1

Wat:

Wie:

Aanvullende opmerkingen

Overlegdag
Annemiek/ Nynke
Vrije dag/ Studiedag

Juf Fleur in de middenbouw

Rapport mee naar
huis

12.00 uur vrij

Zomervakantie t/m 28 augustus 2022

Juf Femke afwezig
Vorige week is juf Femke 3 dagen afwezig geweest omdat zij Corona had. Tot op heden is er 1 leerling
in de bovenbouw die nu ook Corona heeft en heeft het zich verder gelukkig niet verspreid.
Als er een leerkracht ziek is, zijn er helaas geen invallers beschikbaar. Juf Annemiek en juf Femke
Pruis hebben voor de klas gestaan. Als wij het intern niet kunnen oplossen, zou het dus mogelijk zijn
als een leerkracht afwezig is, dat de kinderen thuis moeten blijven en geen onderwijs kunnen volgen.
U hoort dit altijd minimaal de dag van tevoren. Gelukkig hebben wij hier nooit voor hoeven kiezen
maar natuurlijk is het wel zo dat de andere werkzaamheden van Annemiek op een laag pitje komen
te staan als zij extra voor de klas staat.
Fay-Anne, Fedde, Tieme en Laurien zijn jarig geweest in mei; nog van harte gefeliciteerd

Nieuwe leerling; WELKOM Lucas

Lucas gaat vanaf deze week oefenen in de onderbouw en wordt zeer
binnenkort 4 jaar. Lucas is de zoon van Marines en Femke Pruis die als
onderwijsassistent op ’t Holtpad werkt. Femke is zwanger van hun tweede
kindje en is op 18 augustus uitgerekend. Wij wensen Lucas en zijn ouders
een hele fijne en leerzame tijd toe op ’t Holtpad.
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Schoolfruit
Vanaf deze week is er geen schoolfruit meer en zult u dus alle dagen het fruit weer zelf moeten
verzorgen.
Jaarlijks doen wij mee aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma en krijgen wij 20 weken lang
voor 3 dagen per week gratis fruit en groente voor de hele school geleverd.

Schoolzuivel
Vanaf deze week is er geen aanbod meer van schoolzuivel.
Dit schooljaar hebben wij ook deelgenomen aan het schoolzuivelprogramma en hebben wij 20
weken gratis zuivelproducten ontvangen die op de fruitdagen werden aangeboden. Wij hebben
gemerkt dat in de loop van de tijd steeds meer kinderen gebruik maakte van dit aanbod.

Gymnastiek midden- en bovenbouw; maandag- en donderdagmiddag
Tot aan de zomervakantie gymmen wij buiten op het veld. De kinderen moeten hiervoor passend
schoeisel meenemen. Slippers en sandalen is echt niet handig.

Schoolreisje onder- en middenbouw
De onderbouw is vorige week op schoolreis geweest naar de Naturij in Drachten en ze hebben een
heerlijke dag gehad. 10 mei: Schoolreisje kleuters naar de Naturij | OBS 't Holtpad | Berichten
De middenbouw is vandaag naar het prachtige natuurgebied de Alde Feanen in Earnewald geweest.
Otterjacht, survivallen en teamspelen was een groot succes. Een fantastisch schoolreisje!!!
(Foto’s staan z.s.m. op de website en worden gedeeld op Facebook)

Popwerf 2022; vrijdag 20 mei tussen 10.00-10.30; Leuk als je komt kijken !!
Aanstaande vrijdag staan de opnames van Popwerf 2022
gepland, een muziekwedstrijd in Weststellingwerf.
POPWERF | Gehrels Muziekeducatie.
Dit schooljaar zijn alle kinderen van de bovenbouw
betrokken, hebben goed geoefend en zijn klaar voor
aanstaande vrijdag. Er is weer een band geformeerd
genaamd: ‘the Spring’. Er is zelf een lied geschreven en de
gitaar, zang, drum en de piano worden bespeeld.
Aanstaande vrijdag tussen 10.00-10.30 staan de opnames
gepland en we hopen op veel publiek.
Omroep Fryslân komt ook om opnames te maken; hoe
cool is dat!!!!!

Schoolkamp bovenbouw; 23,24,25 mei
Ieder schooljaar gaat de bovenbouw op kamp. Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaat
de reis per fiets naar Vledder. Dit schooljaar gaan we kamperen en De ‘Holtpad kampkar’ is
uitgezocht en er zitten prachtige tentjes en ander kampeergerei wat we natuurlijk gaan gebruiken.
Femke en Nynke gaan mee als begeleiders dus zal juf Annemiek deze dagen voor de middenbouw
staan.

Bibliotheekbezoek middenbouw; woensdag 1 juni
Voor dit bezoek zoeken we nog 2 rijders. Het bezoek is naar mijn weten van 9.00-10.00 uur
maar de exacte tijd komt zo spoedig mogelijk.
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Avond4daagse; 7,8,9 en 10 juni
Op ’t Holtpad liepen de kinderen de avond4daagse jarenlang in Wolvega. Vorig schooljaar hebben wij
door Corona de avond4daagse in en rond ons dorp gelopen. Dit was een groot succes en daarom
lopen wij ook dit jaar in onze eigen mooie omgeving. De midden- en bovenbouw loopt 4 avonden en
de onderbouw loopt mee op de vrijdagavond. Dit onder begeleiding van leerkrachten en een aantal
ouders. We zoeken voor elke avond 3 ouders die meelopen als begeleiding; opgeven bij de leerkracht
of per mail.

Daarbij willen wij ouders en dorpsgenoten
uitnodigen om deze avonden met ons mee te
wandelen. De routes zijn ongeveer 5 km en om
18.30 uur starten we bij de school.

Speelochtend voor peuters; 16 juni
Donderdagochtend 16 juni mogen kinderen vanaf 3 jaar komen spelen op ’t Holtpad. Zij zijn welkom
van 9.00 uur tot 11.30 uur. Dus kent u iemand met kinderen vanaf 3 jaar? Graag even
doorfluisteren…….
Tussen 9 en half 10 staat de koffie klaar voor ouders. Graag opgeven via de mail:
directie.holtpad@comprix.nl

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

28-5

Naomi en Noël

Tieme

25-6

Fleur en Anouk

Bas

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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