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Nieuwe leerlingen; WELKOM Lieke en Dide
Na de voorjaarsvakantie zullen Lieke en Dide in de onderbouw starten.
Dide is het zusje van Hanne uit groep 3 en Lieke en haar ouders zijn een
nieuw gezin op onze school. Wij wensen beide kinderen en hun ouders
een hele fijne en leerzame tijd toe op ’t Holtpad.

Bewegingsonderwijs
Aanstaande maandag heeft de midden- en bovenbouw een bosactiviteit i.p.v. gymnastiek.
Middenbouw
Aanstaande maandag en dinsdag zal juf Fleur in de middenbouw lesgeven en donderdag staat juf
Annemiek in de middenbouw.

Rapportgesprekken
Volgende week staan de gesprekken gepland waar u zich al voor ingeschreven heeft. De gesprekken
vinden plaats op school en de kinderen van groep 5 t/m 8 zijn ook van harte uitgenodigd om bij het
gesprek aanwezig te zijn.

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.

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)

directie.holtpad@comprix.nl

www.facebook.com/holtpad
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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.

Sportactiviteiten in de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie organiseert het Beweegteam Weststellingwerf weer een 'Sport Tour'.
In de bijlage de flyer --> papieren versie komt u volgende week.
Op 23 febr. organiseert Jump Freerun - Heerenveen - een open dag: zie bijlage flyer.

GMR
Als bijlage ontvangt u de nieuwsbrief.

Corona
Heeft u corona gerelateerde vragen, doe dan de quarantaine check; deze geeft meteen
antwoord op uw vraag. Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Als een kind in een groep corona heeft, wordt u daar z.s.m. van op de hoogte gebracht.
Zelftesten zijn op school verkrijgbaar.

Wist u dat…..
De kinderen in de onderbouw zijn druk bezig om de bouwmarkt in
te richten.

Prijzen maken en inrichten
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.

26-2

Jochem en Yentl

Roos

26-3

Joas

Lasse

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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