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Fris en fruitig
Maandagochtend stapte iedereen fris en fruitig
het nieuwe schooljaar in. Nadat we de juffen
en meester uit de tent hadden gehaald, zijn we
begonnen met ochtendgymnastiek door te
dansen op een vrolijk lied. Daarna konden de
kinderen met de ouders hun (nieuwe) klas
bekijken en dat was best een beetje spannend.
Dit resulteerde in een mooi artikel in de
Stellingwerf.
https://www.stellingwerf.nl/nieuws/kleinedorpen/507250/leerlingen-lokken-teamvan-de-striepe-uit-de-tent.html
Het Striepeteam wenst iedereen een fijn
schooljaar toe.
In dit
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Even voorstellen:
Ook fris en fruitig stap ik nu binnen op De
Striepe.
Na een goede overdracht met Anita
hebben we de eerste teamvergadering al
gehad. Ik woon in Lippenhuizen met mijn
man en twee zonen van 8 en 10 jaar en
naast deze baan heb ik nog een aantal
andere bezigheden. Ik ben voorzitter van
Plaatselijk Belang en dat vind ik erg leuk
om te doen. Sporten is in ons gezin erg
belangrijk en ik loop hard en ga naar de
sportschool. Verder speel ik gitaar, zing ik
en werk graag in onze tuin.
Na de Pabo heb ik 15 jaar gewerkt op
De Feart in Jubbega als leerkracht in de
midden- en bovenbouw en heb mijn
directeur ondersteund in bepaalde
beleidszaken en organisatorische taken.
Deze ervaring ga ik nu voortzetten op
De Striepe en daar heb ik veel zin in!
Op maandagmiddag en vrijdagochtend sta
ik voor de klas en op donderdag ben ik
afwezig. Wandel gerust eens binnen om
kennis te maken.
Met vriendelijke groet,
Hinke Heida

Jarig:
29 augustus Esmee Nijholt 6 jaar
1 september Liana van der Hoeven 9 jaar
11 september Reinier Bakker 5 jaar
15 september Thije Spijksma 6 jaar
Sander van der Hoeven, Luuk van Oosten en
Nick Scheenstra zijn/worden binnenkort 4 jaar
en komen dan ook bij ons op school in groep 1.
Welkom Sander, Luuk en Nick!
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele
fijne verjaardag gewenst.
Continurooster:
Onze schooltijden zijn als volgt:
Maandag
8.30 - 14.15 uur
Dinsdag
8.30 –14.15 uur
Woensdag
8.30 – 12.15 uur
Donderdag
8.30 – 14.15 uur
Vrijdag
8.30 – 12.15 uur groep 1/2/3
8.30 – 14.15 uur
groep 4 t/m 8
De kinderen eten van 12.00-12.15 uur met de
leerkracht in de klas. Onze voorkeur gaat uit
naar gezond.
Zuivel kan in de koelkast naast de deur van
het IB kamertje van juf Josien worden gezet.
Mochten er bijzonderheden zijn wat betreft het
eten, wilt u dit dan aan de leerkracht
doorgeven.
Hoofdluiscontrole:
Na elke vakantie houden we een
hoofdluiscontrole.
Vrijdag 15 september tussen 11.30-12.00 uur
wordt dit weer voor de eerste keer gedaan.
Omdat hoofdluis een verantwoordelijkheid van
ons allen is, is het belangrijk om zelf
regelmatig een oogje in het zeil te houden bij
uw eigen kind (-eren) en in geval van
constatering van hoofdluis dit direct te melden
op school. Deze werkgroep zit te springen om
nieuwe mensen! Voor meer informatie of
aanmelding graag een reactie naar juf
Margreet.
Informatie uit de opstartvergadering:
Afgelopen vrijdag heeft het team enkele
afspraken gemaakt die ook voor u van
belang zijn:
Om een goede communicatie met de
ouders te voeren, willen we beginnen met
een startgesprek. Dit komt in plaats van
de informatieavond.
Dit gesprek vindt plaats op 19 of 21
september. In de gang bij het lokaal van
groep 4-5 ligt een lijst waar u zelf het
gesprek kan inplannen. In de bijlage een
brief met uitleg. De vragenlijst hebben we
voor het gemak al voor u uitgeprint en
krijgt uw kind vandaag mee.

Telefoonnummers/e-mail adressen:
Wilt u wijzigingen in telefoonnummers,
zowel vast als mobiel en e-mail adressen
doorgeven via directie@obsdestriepe.nl ?
Zo houden we onze administratie up-todate. Bij het startgesprek zal er ook een
lijst liggen waar u het kunt invullen.
Bewegingsonderwijs:
 Een verzoek om de gymschoenen van de
kinderen van groep 1-2 (voorzien van
naam) op school te laten.
 De kinderen van groep 1 t/m 8 gymmen op
dinsdag en donderdag.
Misschien ten overvloede, maar de kinderen
moeten gymmen in sportkleding.
Na afloop wordt er vanaf groep 3 verplicht
gedoucht.
Website:
We zijn druk bezig de website up-to-date te
maken.
Regels en afspraken:
Maandag zijn in de groepen de regels en
afspraken met de kinderen doorgenomen.
Regels en afspraken zijn nu eenmaal nodig om
veilig en gezellig met elkaar om te gaan.
De belangrijkste voor u als ouder zijn:
 Vanaf 8.20 uur is er een pleinwacht
aanwezig. Deze neemt ook de bal voor
het voetballen mee naar buiten.
We verzoeken de kinderen NIET voor
8.15 uur op school te komen!
 De bel luidt om 8.25 uur zodat we om
8.30 uur kunnen beginnen en we de
effectieve leertijd goed benutten.
Bereikbaarheid leerkrachten:
Ziekmelding van kinderen kunt u doorgeven
via telefoonnummer 688500 graag voor half 9.
Ziekmeldingen kunnen NIET via de mail!
Emailadressen:
Juf Regina
rdeboer@obsdestriepe.nl
Juf Josien
jscheltinga@obsdestriepe.nl
Juf Margreet mwedekind@obsdestriepe.nl
Juf Paula
pmulder@obsdestriepe.nl
Juf Paulien
preinke@obsdestriepe.nl
Juf Anja B
abruinenberg@obsdestriepe.nl
Meester Yme yweiland@obsdestriepe.nl

Vakantierooster en marge-uren:
Het vakantierooster voor schooljaar 2017-2018
ziet er als volgt uit:
Herfstvakantie

21-10 t/m 29-10

Kerstvakantie

23-12- t/m 07-01

Voorjaarsvakantie

24-02 t/m 04-03

Goede vrijdag, Pasen

30-03 t/m 02-04

Meivakantie

27-04 t/m 06-05

Hemelvaart

10-05 t/m 13-05

Pinksteren

19-05 t/m 21-05

Zomervakantie

21-07 t/m 02-09

De kinderen zijn extra vrij op:
Woensdag 7 maart
Maandag 18 juni
Oud Papier:
Maandagavond 11 september wordt er weer
oud papier opgehaald.
Op het rooster staan ingedeeld:
 Peter van Hes
 Carlo van der Hoeven
 Evert Ferwerda
 Henk Kromkamp
Bij verhindering graag zelf ruilen!
De coördinator van het oud papier is Roland
Bakker tel. 06-15294836
Rondje Lindewijk:
Het projectteam Lindewijk en
atletiekvereniging Start´78 organiseren op
zaterdag 30 september voor de derde keer
´Rondje Lindewijk´, een recreatief
hardloopevenement in de Lindewijk. Dit
wordt ondersteund door het
Buurtsportwerk. Ben je tussen de 7 en 13
jaar, dan kun je meedoen aan de Kidsrun
van 1 kilometer. Dit jaar is er ook een
Kabouterrun van 500 meter voor de 4-6
jarigen. Donderdag 7 september wordt er
een gastles gegeven (morgen dus!) voor
groep 3 t/m 8. Graag schoeisel en kleding
voor een rondje buiten gym mee.
Aanmelden
Je kunt je al aanmelden voor het
evenement via de website inschrijven.nl,
zie ook de link via
http://www.lindewijk.nl/rondje-lindewijk2017/
Geef je voor 9 september op!! Dan kan
er ook voor jou zo’n mooi t-shirt besteld
worden.

Jouw ouders kunnen zich ook al
inschrijven voor de 4 of 8 kilometer via
www.inschrijven.nl.
Tot ziens op 30 september bij ´Rondje
Lindewijk´!
JOGG:
De JOGG-campagne 'Gratis Bewegen'
inspireert om de wereld als één grote
speeltuin te zien. In september start
JOGG-Weststellingwerf met dit thema:
www.jongerenopgezondgewicht.nl
Volgende informatieblad
Het volgende informatieblad verschijnt op
woensdag 20 september.
Sportdag groep 8:
Op vrijdag 15 september gaan de
leerlingen van groep 8 om 8:30 op de fiets
naar de sportdag 'Comprix in beweging’.
De sportdag vindt plaats op het terrein
van het Linde College. Het is belangrijk
dat ze een lunchpakket, binnen- en
buiten(sport)schoenen meenemen en in
sportkleding op school verschijnen. Om
ongeveer 13:00 zijn we weer op school en
vervolgen we het normale programma.
Groep 7 sluit deze dag aan bij groep 6.
Agenda:
Woensdag
6 september
Donderdag
7 september
Maandag
11 september
Donderdag
14 september
Vrijdag
15 september

Start bijeenkomst
personeel Comprix
Buiten gym van meester
Frits
Oud papier
Kick off: JOGG
Sportdag Comprix
groep 8 leerlingen

