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Schooljaar 2021-2022
De kop is eraf; het schooljaar 2021-2022 is van start gegaan en we hebben het fijn samen!
We weten nog niet precies wat dit schooljaar zal gaan brengen. Zal Sinterklaas dit jaar wel al
zijn pieten mee kunnen nemen uit Spanje? Kunnen we weer een kerstdiner organiseren? De
tijd zal het leren. Wij hopen in ieder geval op een schooljaar zonder al te veel “Coronagedoe”.
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.
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 klassenafspraken 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!
Nieuwe leerlingen
Een warm welkom voor onze nieuwe leerlingen, fijn dat jullie er zijn!
Vanaf afgelopen maandag hebben we Nout en Hannah Jonkers welkom mogen heten op ’t
Holtpad. Nout zit in groep 3 en Hannah in groep 6 en ze wonen in Steggerda. We wensen
Nout en Hannah en hun ouders, Steven en Lieneke, een fijne en leerzame tijd toe op onze
prachtige school!
14 september; studiedag team
Denkt u eraan dat uw kinderen a.s. dinsdag 14 september vrij hebben! Het team heeft deze
dag een studiedag. Wij zullen ons deze dag gaan bezighouden met o.a., lezen, taal- en
wereldoriëntatie binnen een thema. Een taal-leesspecialist van het CEDIN zal ons komen
inspireren.
13 september; bewegingsonderwijs
Zoals u weet, gaan we vanaf vandaag maandag 13 september, met de midden- en
bovenbouw, met de bus naar de gymzaal in Oldeholtpade gaan. We gymmen op maandag en
donderdag. Annemiek geeft op maandag gymnastiek en Nynke op de donderdag. Met enige
regelmaat neemt meester Frits een les over. Ook geeft meester Frits zo nu en dan les in de
onderbouw.
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De middagen in de midden- en bovenbouw; 12.30-14.15
Op maandag geeft Annemiek gymnastiek aan de midden- en bovenbouw en geeft Femke
digitale vaardigheden. Op donderdag geeft Nynke gymnastiek aan de midden- en
bovenbouw en geeft Femke muziek. Op dinsdag en woensdag staat Engels en
wereldoriëntatie op het programma en starten we met lezen. Op vrijdag staan de workshops
op het programma.
Juf Patricia
Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Patricia in de middenbouwgroep. Zij re-integreert
op onze school. Op dit moment is zij er 2uur per dag maar met de tijd wordt dit uitgebreid.
Meester Max
Gedurende het hele schooljaar is meester Max op maandag en dinsdag als stagiair aan het
Holtpad verbonden. Hij loopt stage in de onderbouw, maar zal op maandagmiddag in de
middenbouw ondersteunen. In de volgende nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor.
Onderwijs in samenhang; Lezen, taal en wereldoriëntatie vanuit hetzelfde thema
Op ’t Holtpad werken we met wereldoriëntatie en ons taalonderwijs in combinatie met onze
nieuwe leesmethode ‘Blink lezen’ tot de herfstvakantie aan het thema ‘Woh, de wereld’.
De onderbouw bekijkt ‘Floddertjes mooie wereld’. De middenbouw gaat ‘op ruimtereis’ en de
bovenbouw richt zich op ‘wereldsterren’.
Wij zijn trots op ons onderwijs in samenhang, het draagt bij aan betekenisvol leren,
waardoor de betrokkenheid en het plezier van leerlingen wordt vergroot.
Blink lezen
Waarom zou je willen lezen? Het antwoord is simpel, omdat je wil weten hoe het verder gaat. Die
nieuwsgierigheid is de basis van Blink Lezen. Een complete leesmethodiek voor groep 4 t/m 8. Een combinatie
van begrijpend lezen (en luisteren en kijken), technisch lezen, vrij lezen en voorlezen. Blink Lezen maakt
kinderen nieuwsgierig. De verhalen zijn zo meeslepend dat je wil weten hoe het verder gaat. En de
afwisselende opdrachten vervelen nooit. Zo ervaren kinderen dat er met lezen een wereld voor ze opengaat.
Vol spannende gebeurtenissen, bijzondere belevenissen en verrassende mensen. En ontdekken ze de wereld
om zich heen en zichzelf.

Informatie over het thema krijgt uw kind vandaag mee op papier.
Gezonde levensstijl stimuleren
In de vorige nieuwsbrief heeft gestaan dat we in de onder- en middenbouw water drinken
tijdens de fruitpauze verplichten. Het woord verplichten hadden wij niet moeten noemen en
willen wij dan ook vervangen door stimuleren. We bieden water aan in de fruitpauze en bij
de lunch.
World Cleanup day
Op zaterdag 18 september is het: World Cleanup Day 2021. Tijdens deze wereldwijde
opruimactie geven we samen met ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt.
Ons doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval!
Help je ook mee???? Opgeven bij Annemiek; Informatie hierover is als bijlage toegevoegd.
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Planning schooljaar 2021-2022
American Party
Meeloopochtend voor ouders
Avond4daagse

26 aug.
7 en 9 september
7, 8,9,10 juni

Uitgesteld vanwege Corona
Uitgesteld vanwege Corona
Noteren op informatie kalender

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)
Rij 1

Rij 2

Ouder(s) van…..

Ouder(s) van…..

28-8

Fay Anne

Eva

30-10

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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