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Datum: Wat:

Woensdag 16
Donderdag 17
Vrijdag
18

Zaterdag
Zondag
Maandag

19
20
21

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

22
23
24
25

Zaterdag
Zondag
Maandag

26
27
28

Dinsdag
Woensdag

29
30

Donderdag 31
Vrijdag
1

Wie:

Pannenkoeken eten

Aanvullende
opmerkingen

Onderbouw 12.30 uur
vrij

Workshops

Midden- en bovenbouw

Voetbalclinic

Middenbouw en
Bovenbouw

We voetballen buiten
op ons veld; denk aan
schoeisel.

Open dag
Vrije dag
Workshops

onderbouw
Midden- en bovenbouw

Voetbalclinic

Middenbouw en
Bovenbouw

Schaaktoernooitje

4 kinderen van ‘t Holtpad

We voetballen buiten
op ons veld; denk aan
buitenschoeisel.
19.00-21.00 uur

Naomi jarig
Workshops

Midden- en bovenbouw

Nieuwe leerling; WELKOM Fedde
Vanaf 11 maart is Fedde op onze school in de onderbouw gestart. Fedde
woont in Noordwolde samen met zijn ouders Lolke en Wietske en heeft
2 broertjes. Wij wensen Fedde en zijn ouders een hele fijne en leerzame
tijd toe op ’t Holtpad.

‘t Holtpad helpt; lege flessen voor Oekraïne
Zie bijlage
Pannenkoeken eten; vrijdag 18 maart
Ieder jaar op 18 maart is het Nationale Pannenkoekdag. Voor de Coronaperiode hebben wij op deze
dag een aantal malen opa’s en oma’s uitgenodigd wat een groot succes was. Dit jaar is er door
Corona een andere landelijke vorm gekozen.
Wij eten aanstaande vrijdag met alle kinderen pannenkoeken op school en groep 8 bakt de
pannenkoeken o.l.v. de OV. Alle kinderen krijgen maximaal 2 pannenkoeken dus als dat voor uw kind
niet genoeg is, geef dan nog iets anders mee voor de lunch.
De onderbouw graag vrijdag om 12.30 uur ophalen.
directie.holtpad@comprix.nl

www.facebook.com/holtpad

OBS 't Holtpad | Home

Workshops: Imke’s kinderlab
Drie keer op vrijdagmiddag tijdens de workshops werkt wetenschapper Imke Veltman met groep 5
t/m 8 en verandert het klaslokaal in een laboratorium. De kinderen gaan in 2-tallen proeven doen.
Groep 3,4 voert de proeven uit onder leiding van de leerkrachten en stagiaires.

Open dag OBS ’t Holtpad; woensdag 23 maart
Belangstellenden zijn tussen 8.30-14.15 uur van harte welkom! Op Facebook en de website
staat ook een uitnodiging. Wellicht kunt u deze op facebook delen en hopen wij nieuwe
ouders te kunnen verwelkomen. Open dag nieuws | OBS 't Holtpad | Berichten
Ouder-kind moment
Binnenkort organiseren wij een aantal momenten dat u in de klas samen met uw kind aan het werk
kan gaan; ervaren wat uw kind in de klas doet. U ontvangt hiervoor een inschrijflijst.

Thema’s
Onderbouw
‘Er zit een gat in mijn emmer!’, is de titel van het thema voor de komende periode.
Beer wil zijn bloemen water geven en ontdekt dat er een gat in zijn emmer zit. Wat nu?
In de klas onderzoeken we hoe je een gat in een emmer kunt stoppen. We maken een logboek
voor beer. Zo kan hij van ons leren wat werkt en wat niet.
We ontdekken ook wat een dam en een dijk zijn en hoe die water tegen houden. Hoe beslis je zelf
welk weggetje het water neemt?
Natuurlijk is deze mooie lentetijd ook het moment om de eerste bollen, bloemen en ontkiemende
plantjes in de klas te halen en te ontdekken hoe alles groeit en bloeit.
Middenbouw
Deze periode is het thema ‘Handige uitvinders’. In dit thema ontdekken de kinderen, welke slimme
uitvindingen er in en om het huis zijn.
Voor een aantal activiteiten tijdens de lessen zijn we in ieder geval op zoek naar: - oude balpennen
- oude fietsbellen - oude wekkers (die uit elkaar mogen) - restmaterialen als lege melkpakken, wcen keukenrolletjes, dozen, kurken, lege blikken.
Bovenbouw
In de bovenbouw is het thema ‘Stem op mijn partij’. De kinderen richten een politieke partij op.
Met deze partij leren de kinderen hoe de politiek werkt en wat ze zelf graag zouden willen
veranderen.

Corona
Heeft u corona gerelateerde vragen, doe dan de quarantaine check; deze geeft meteen
antwoord op uw vraag. Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Gewijzigd testbeleid
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week
preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te
doen
Zelftesten zijn op school verkrijgbaar.
Vanaf heden bent u als ouder gewoon weer welkom in de school.

Lentefair: zaterdag 14 mei van 10.30-14.00 uur
Gelukkig kunnen er weer mooie, leuke dingen worden georganiseerd. Op zaterdag 14 mei
organiseert de OV een gezellige lentefair waar vertier en heerlijkheden voor jong en oud zullen zijn.
Zet deze datum dan alvast in uw agenda.
Zou u boeken die u niet meer leest, willen inleveren voor de verkoop.
directie.holtpad@comprix.nl

www.facebook.com/holtpad

OBS 't Holtpad | Home

Wist u dat…..
*Nog van harte gefeliciteerd Hidde en Silke
*Rianne Stoer van ‘Bewegend Wijs’ gaat in een traject van 9 weken, met 4 kinderen uit groep 4,
wekelijks aan de slag om de leesontwikkeling te activeren. Ook voor in de klas krijgen we oefeningen
mee. Er wordt gewerkt aan de juiste verbindingen tussen de verschillende gebieden in de hersenen
die nodig zijn bij het lezen en schrijven m.b.v. maat, ritme, bewegen en taal. Een werkwijze waarbij
we niet gaan lezen maar ons richten op de voorwaarden. Meer informatie over deze werkwijze kunt
u lezen in het boek ’leren lezen doe je met je lijf’ van Marijke van Vuure.
Home - Bewegend Wijs (riannestoer.nl)
*Vrijdagochtend 25 maart gaan juf Hester en juf Nynke op een andere school kijken in de onderbouw
om inspiratie op te doen.
*Op 28 maart is er een onderling schaaktoernooitje georganiseerd met de Striepe, ’t Holtpad en de
Tjongeling waar 4 leerlingen van onze school aan mee gaan doen.
*Elke woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen op ’t Holtpad schoolfruit/groente om
10.00 uur en schoolzuivel om 12.00 uur aangeboden.
*Onze website is vernieuwd en foto’s die op facebook staan, komen vanaf heden ook weer op de
website. OBS 't Holtpad | Home
*Een eerste tekening van ons toekomstige nieuwe schoolplein is gemaakt. Het begin is er!

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.

26-3

Joas

Lasse

30-4

Hanne en Dide

Arjan

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

OBS 't Holtpad | Home

