24-9- 2022
2022-92

[’T KWEBBELHOLT 2022-2023

]

Jaargang 32 nr. 2
Week 39
Ma.

26

Week 40
3

Onderbouw
vrije dag

september/ oktober 2022
Week 41

10

17
OKTOBER 2022

Zakelijke ouderavond
19.45 uur

4 Dierendag

Week 42

Herfstvakantie

Week 43
24
Carlijn jarig

11 juf Fleur in de
middenbouw

18
Herfstvakantie

25

28 Nationale 5 Opening
kraanwaterd Kinderboekenweek
ag
Gi-ga-groen

12

19
Herfstvakantie

26

29

13

20
Herfstvakantie

27

30 Afsluiting 7 Opa en oma middag 14 Studiedag
(Onderbouw middag
Gouden
Alle leerlingen vrij
ook naar school)
weken

21
Herfstvakantie

28

Za.

1 Rondje
Lindewijk

8

15
Herfstvakantie

22
Herfstvakantie

29 oud papier

Zo.

2

9

16

23
Herfstvakantie

30

27

Di.

Woe

Do.

Vr.

6 Onderbouw vrije
dag

Week 44
31

Boekenmarkt

Herfstvakantie

Indien er een verandering is in de planning, wordt dit met een gele arcering aangegeven.
Ontruimingsoefening
Vrijdag hebben we de ontruiming geoefend.
We hadden van tevoren aangegeven dat het
zou plaatsvinden in de ochtend maar dat het
tijdstip een verrassing was. Rond 11.00 uur
liet Annemiek de kinderen weten dat er een
rare lucht in de school was en dat we voor de
zekerheid moesten ontruimen. Geen alarm
of andere toestanden; gewoon een gek
toneelstukje. Alles verliep prima!!

Nieuwe leerlingen; WELKOM Stijn.
Stijn is ook in de zomervakantie 4 jaar geworden en is de zoon van Dirk
en Nadia en heeft een jonger broertje Niels genaamd.
Wij wensen Stijn en zijn ouders een hele fijne en leerzame tijd toe
op ’t Holtpad.
Emailadres: directie@holtpad.nl

website: www.holtpad.nl

Nationale Kraanwaterdag; woensdag 28 september
Op ’t Holtpad stimuleren wij het drinken van water en gelukkig vinden bijna alle kinderen het
drinken van water heel gewoon. Op de Nationale Kraanwaterdag besteden wij extra
aandacht aan kraanwater als bijzondere dorstlesser.
Afsluiting Gouden weken; vrijdag 30 september
De eerste weken na de zomervakantie noemen we de Gouden weken. Deze weken zijn erg
belangrijk om een fundament neer te zetten voor goede groepsvorming en een fijne sfeer.
Om de Gouden Weken een beetje officieel af te ronden, maken wij een gezamenlijke
wandeling en picknicken we samen in het bos.
Rondje Lindewijk; zaterdag 1 oktober
Doet uw kind ook mee???????
Op zaterdag 1 oktober staat het jaarlijkse hardloopevenement gepland in Wolvega. Wat zou
het leuk zijn als we met vele kinderen van ’t Holtpad hieraan meedoen. Juf Nynke en juf
Annemiek zijn ook aanwezig bij dit gezellige evenement. U moet uw kind hier zelf voor
opgeven, dit kan tot vandaag (24 september) Laat u even weten als uw kind meedoet.
Rondje Lindewijk 2022 - Lindewijk

Dierendag; dinsdag 4 oktober
Onze leerlingenraad organiseert deze dag een activiteit waarbij we stilstaan bij de rechten
van de dieren in onze samenleving.
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.
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.
Zakelijke ouderavond; maandag 10 oktober: 19.45- 21.30 uur
Jaarlijks wordt in oktober/ november de zakelijke ouderavond georganiseerd. Tijdens deze
avond wordt het financieel verslag van de oudervereniging en het jaarverslag van de MR en
de oudervereniging gepresenteerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de lopende
zaken en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen aan het team, MR en
oudervereniging. Deze keer zal er ook een thematisch gedeelte zijn over ‘lezen’. Iedere
ouder krijgt binnenkort een persoonlijke uitnodiging.
Emailadres: directie@holtpad.nl

website: www.holtpad.nl

Leerlingenraad 2022-2023
Deze week is onze leerlingenraad op een democratische wijze gekozen. Uit de groepen 5 t/m
7 één leerling en uit groep 8 twee leerlingen; Lasse, Liza, Maud, Sanne en Tieme zijn de
gelukkige. Op onze website zal binnenkort meer informatie komen over het wel en wee van
onze leerlingenraad.
Bewegingsonderwijs; midden – en bovenbouw
We hebben gymles op maandag- en donderdagmiddag. Op die dagen moeten de kinderen
gymspullen bij zich hebben. Denk aan; shirt, broekje en goede schoenen.

Oud papier;
Het oud-papier rooster is toegevoegd aan de informatiekalender als laatste pagina en staat ook op
onze website.
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.

Emailadres: directie@holtpad.nl

website: www.holtpad.nl

