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Schooljaar 2021-2022
Aanstaande maandag gaan we weer naar school en we hebben er veel zin in om de kinderen
weer te kunnen verwelkomen. De eerste week staan er bijzondere dingen op het
programma in het teken van de Gouden weken.
De Gouden weken

Groepsvorming

In de Gouden Weken (de eerste weken van het schooljaar) ligt het accent op kennismaken en
groepsvormende activiteiten. De groepen maken aan het eind van deze weken positieve
groepsregels (de Gouden regels). Leerlingen doen dit samen met hun leerkracht. Voorbeelden
zijn elkaar helpen, goed luisteren, respect hebben voor elkaar en vriendelijk zijn. De poster
met de regels krijgt een prominente plaats in de klas. Deze regels zijn gedurende het
schooljaar leidraad, zo gaan we met elkaar om. Tijdens de gouden weken worden er dagelijks
activiteiten gedaan, met als doel elkaar beter te leren kennen, leren samenwerken, leren
luisteren en jezelf presenteren. De leerkracht bespreekt de gedragsverwachtingen met de
kinderen, hoe gaan we met elkaar om op onze school. Regels en routines geven houvast,
duidelijkheid en veiligheid wanneer er actief wordt gewerkt aan naleving ervan. De Gouden
regels opstellen en een goede sfeer op school, dat zijn concrete resultaten van de Gouden
Weken.

Thema
*Wij werken met Wereldoriëntatie 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’.
Gezonde levensstijl stimuleren
Met instemming van de MR zijn wij gekomen tot de volgende afspraken/
aanbevelingen:
* 5 dagen per week eten de kinderen in de ochtend vers fruit of groente,
maar een boterham, rijstwafel of cracker mag ook.
*Voor de lunchpauze een boterham, rijstwafel, cracker evt. aangevuld met
fruit/ groente.
* In de onder- en middenbouw willen we water drinken tijdens de
fruitpauze verplichten, in de bovenbouw stimuleren. Kinderen krijgen op
school water aangeboden dus hoeven geen water mee te nemen. Indien
kinderen zelf iets meenemen voor bij de lunch dan graag in een
herbruikbare beker/ dopper.
Wat geef ik mijn kind te drinken? (4-13 jaar) | Voedingscentrum
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Start van de schooldag
Vanaf 8.20uur kunnen de kinderen op school komen en is er ook een leerkracht op het plein.
De onderbouw start weer met buitenspelen en ook de kinderen van de midden- en
bovenbouw stimuleren we om lekker buiten te zijn maar mogen ook naar de klas.
•
•

De middenbouw heeft een ander lokaal gekregen maar de kinderen van de
middenbouw gebruiken de hoofdingang net als de kinderen van de bovenbouw.
Bij binnenkomst doet de middenbouw de tas in de bak en hangt de jas op in de gang
bij de bovenbouw.

Informatiebrief
Aanstaande woensdag ontvangt u een informatiebrief met groep specifieke inhoudelijke en
huishoudelijke informatie.
Startgesprekken
Om u actief te betrekken bij de school, nodigen wij, nieuwe ouders en kind van de groep, aan
het begin van het nieuwe schooljaar uit voor een startgesprek. Het gesprek is bedoeld om
ouders, kind en de leerkracht(en) kennis met elkaar te laten maken. Daarnaast willen wij
tijdens het gesprek uw en onze verwachtingen voor het schooljaar afstemmen; wat ziet u als
ouder, wat zien wij als school en wat wil het kind, om samen te komen tot een zo goed
mogelijke leef- en leeromgeving.
Aanstaande woensdag ontvangt u van ons een uitnodiging hiervoor.
Corona maatregelen
(beslisboom basisonderwijs als bijlage toegevoegd)
Wat betreft de coronamaatregelen verandert er voor het basisonderwijs nog erg weinig. Dit
betekent dat we dezelfde afspraken hanteren als voor de zomervakantie.
De belangrijkste afspraken voor u als ouder als reminder op een rijtje:
• Ouders brengen en halen de kinderen en blijven buiten wachten.
• Ouders en externen zijn alleen op afspraak welkom op school. (Als u een kijkje wilt
nemen met uw kind in de klas; even overleggen met de leerkracht)
• Volwassenen houden 1,5m afstand.
• De basismaatregelen zoals ‘vaak handen wassen’ en ‘goed ventileren’ blijven een
belangrijk aandachtspunt.
• Verpakte traktaties.
• We spelen en werken op school met alle kinderen. Dit betekent dat we samen pauze
hebben en op het schoolplein spelen. In de bovenbouw werken we niet meer met
vaste 2-tallen.
• ‘Bij twijfel, blijf thuis’ – alleen naar school als volledig klachtenvrij.
• Thuisblijfregels kinderen: bij milde verkoudheidsklachten mogen kinderen 0-12 jaar
wel weer naar school (opheffing ‘snottebellenbeleid’).
Voor de zomervakantie heeft u allen de informatiekalender ontvangen. In verband met alle
corona maatregelen die nog van kracht zijn, kunnen een aantal komende geplande
activiteiten helaas nog niet doorgaan;
-

Donderdag 26 aug. : American party
Dinsdag 7- en donderdag 9 september: Meeloopochtend voor ouders
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Bewegingsonderwijs
De gymnastieklessen worden op maandag door Annemiek gegeven en donderdag door
Nynke. Ook meester Frits (buurtsportcoach) zal dit schooljaar in alle groepen geregeld de
gymlessen verzorgen.
In week 34, komende week dus, hoeven de kinderen geen gymspullen mee te nemen. Wel
zouden wij het prettig vinden als de kinderen de hele week kleding aan hebben waar ze
makkelijk in kunnen bewegen en goed op kunnen rennen.
In week 35 en 36 zullen de gymnastieklessen buiten op het veld plaatsvinden. De kinderen
moeten dan sportkleding en buitenschoenen meenemen.
Vanaf week 37, op maandag 13 september, zullen wij met de midden- en bovenbouw, met
de bus naar de gymzaal in Oldeholtpade gaan.
Ouderhulplijst
Vanaf dit schooljaar zullen wij u niet vragen om een ouderhulplijst in te vullen maar als er
hulp nodig is, zullen wij er tijdig om vragen.
Wist u dat?
- De kinderen in de middenbouw hebben zomerleesboeken mee gekregen voor in de
zomervakantie. Graag inleveren op school.
- Rapport inleveren.
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

Silke en Jesper

Renate en Liza

25-9

Fay Anne

Eva

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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