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Datum: Wat:
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Vrijdag

21

Midden- en bovenbouw

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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Workshops
Eva jarig

Citoweek 1
Vrije dag

Aanvullende
opmerkingen
Gezelschapsspelletjes,
een huis bouwen met
cement en bakstenen,
timmeren.

onderbouw

Jochem en Fleur jarig

Gezelschapsspelletjes,
een huis bouwen met
cement en bakstenen,
timmeren.

Noud jarig
Citoweek 2

Workshops

Midden- en bovenbouw

Studiedag

Alle leerlingen

Workshops

Midden- en bovenbouw

vrij

Rapportgesprekken

Op inschrijving

Rapportgesprekken
Nora jarig
Workshops
Midden- en bovenbouw
Voorjaarsvakantie

Op inschrijving

WELKOM Hanna
Na de kerstvakantie is Hanna, het zusje van Reina, gestart in de onderbouw. Wij wensen Hanna
een hele fijne en leerzame tijd toe op ’t Holtpad.

directie.holtpad@comprix.nl

www.facebook.com/holtpad

Onderwijs in samenhang; Lezen, taal en wereldoriëntatie vanuit hetzelfde thema
Vanaf dit schooljaar werken we in de midden- en bovenbouw met wereldoriëntatie, ons
taalonderwijs in combinatie met onze nieuwe leesmethode ‘Blink lezen’ aan hetzelfde thema en dat
bevalt ons erg goed. In onze onderbouw worden alle vakgebieden gekoppeld aan het thema.
Wij zijn trots op ons onderwijs in samenhang, het draagt bij aan betekenisvol leren, waardoor de
betrokkenheid en het plezier van leerlingen wordt vergroot. De kinderen doen nóg meer relevante
achtergrondkennis en woordenschat op, waardoor de vakken elkaar versterken. En het themaonderwerp gaat voor de kinderen nóg meer leven.

Thema onderbouw
Timmeren met Kasper de timmerman.
Kasper is heel knap in de werkplaats. Hij vindt een bouwtekening en timmert een
prachtige gereedschapskist. Hierin ruimt hij zijn hamer, nijptang, duimstok en
winkelhaak op.
In de onderbouw werken wij de komende periode over Kasper en het beroep dat hij
heeft: timmerman. We hebben de bouwtekening van Kasper eens goed bekeken. Alle kinderen
hebben zin om aan onze echte timmertafel iets te maken. In de klas wordt gebouwd met onder
andere de kleine blokjes, de duplo en de kapla. Ook de kleurplaten, knutselopdrachten, spelletjes,
puzzels en boeken staan in het thema van Kasper, timmermannen en -vrouwen en bouwen.
Binnenkort moeten we waarschijnlijk een bouwmarkt openen ....

Thema middenbouw
Met wereldoriëntatie zijn wij begonnen met het thema ‘Bouwen maar’! In de komende
periode gaan we ons bij lezen verdiepen in het thema ‘Avontuur in de buurt’. De ouderbrief
voor lezen en wereldoriëntatie met informatie over de thema’s is als bijlage toegevoegd.
(Groep 3 doet niet mee aan het leesthema maar heeft natuurlijk een eigen leesprogramma)

Thema bovenbouw
Met wereldoriëntatie zijn wij begonnen met het thema ‘Stem op mijn partij’! In de komende
periode gaan we ons bij lezen verdiepen in het thema Ongelofelijke schandalen. De
ouderbrief voor lezen en wereldoriëntatie met informatie over de thema’s is als bijlage
toegevoegd.

Nationale Voorleesdagen onderbouw
Van 26 januari tot en met 5 februari vieren we de Nationale Voorleesdagen.
Het boek ‘Maar eerst ving ik een monster’ is uitgekozen tot
prentenboek van het jaar.

Stagiaire meester Max
Meester Max heeft de afgelopen periode met veel plezier in de onderbouw stage
gelopen. De komende periode tot de zomervakantie zal hij stage lopen in de
middenbouw op maandag en dinsdag. Max zit in het derde jaar van de PABO op NHL
Stenden in Groningen. Zijn grootste hobby is muziek en speelt al jaren met veel
plezier gitaar en neemt dit ook graag mee de klas in!

Rapportgesprekken
Volgende week ontvangt u van de leerkracht een link voor de inschrijving van de rapportgesprekken.
Te zijner tijd hoort u of de gesprekken online of fysiek zijn.

directie.holtpad@comprix.nl

www.facebook.com/holtpad

Cito-toetsen; midden- en bovenbouw
Volgende week starten we met het afnemen van technisch lezen. De week daarna
zullen we rekenen, spelling en begrijpend lezen afnemen. De toetsen zullen alleen op
de ochtend plaatsvinden. Als bijlage hierover meer info.
Stagiaires juf Anne en meester Stijn
Vanaf 17 februari zullen Anne en Stijn stage gaan lopen in de onder- en middenbouw op
donderdag en vrijdag. Zij zitten in het eerste jaar van het Drenthe College in Meppel voor
onderwijsassistent. Zij zullen zich binnenkort aan u voorstellen.

Bewegingsonderwijs midden- en bovenbouw
Op maandag- en donderdagmiddag gaan de kinderen met de bus naar Oldeholtpade. Op
maandagmiddag geeft juf Annemiek gym en juf Femke verzorgt dan de lessen voor digitale
vaardigheden. Op donderdagmiddag geeft juf Nynke gym en geeft juf Femke muziek. De
komende tijd zal meester Frits geregeld de gymlessen overnemen op donderdagmiddag.

Vrijwillige ouderbijdrage
Denkt u eraan om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken van €25,- per kind.
IBAN nummer: NL 92 RABO 0371 9019 28
T.n.v. Oudervereniging ’t Holtpad te Nijeholtpade
Onder vermelding van naam kind(eren)

Schoolfruit én schoolzuivel
Elke woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen op ’t Holtpad schoolfruit/groente om 10.00
uur en schoolzuivel om 12.00 uur aangeboden.

Wist u dat…..
Remco Heite schaaktoernooi
Helaas gaat het schaaktoernooi dit schooljaar wederom niet door.

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.

29-1

Jarno, Niek en Tom

Hidde

26-2

Jochem en Yentl

Roos

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!

directie.holtpad@comprix.nl

www.facebook.com/holtpad

