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Jarig
21 september Floor Schnoor, 9 jaar
25 september Luuk van Oosten
30 september Quinn van Dam 5 jaar
Gerianne Kromkamp 8 jaar
1 oktober
Femke Meijerink 9 jaar
Tessa Meijerink 9 jaar
Carina Kooistra wordt binnenkort 4 jaar en
komt dan ook bij ons op school in groep 1.
Welkom Carina!
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele
fijne verjaardag gewenst.
Hoofdluiscontrole
Vorige week zijn bijna alle kinderen weer
gecontroleerd op luizen, groep 8 was afwezig
door de sportdag. Er zijn twee nieuwe moeders
bij gekomen en daar zijn we erg blij mee!
Er zijn geen luizen gevonden, maar blijf alert.

Startgesprekken
Deze week zijn voor de eerste keer de
startgesprekken met de ouders, de
kinderen vanaf groep 6 en de
leerkrachten. We gaan dit volgende week
evalueren en zijn natuurlijk ook benieuwd
naar de ervaringen van u en uw kind. Wilt
u hier iets over kwijt dan kan dit via de
mail of loop gerust even binnen voor een
gesprekje.
Website
We zijn druk bezig de website up-to-date te
maken. Er komt binnenkort ook een nieuwe
website, hier is Comprix druk mee bezig.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2017 loopt van 4 tot en
met 15 oktober 2017. Het thema is: Griezelen.
Gruwelijk eng!
We gaan er op school natuurlijk aandacht aan
besteden. Verdere informatie volgt!
Oud Papier
Maandagavond 11 september werd er weer oud
papier opgehaald. De ouders konden afgelopen
schooljaar en ook dit schooljaar weer een kopje
koffie nuttigen in café ??Wever. Bedankt voor
jullie gastvrijheid.
De volgende keer dat er oud papier wordt
gehaald is 16 oktober.
Op het rooster staan ingedeeld:
 Berend Bouma
 Peter Spijksma
 Martin Koopstra

 Martin Robben
Bij verhindering graag zelf ruilen!
De coördinator van het oud papier is Roland
Bakker: tel. 06-15294836.
Daan op bezoek
Dinsdag 12 september mochten we Daan
bewonderen. Hij kwam met zijn vader Marinus
en moeder juf Suzanne. In elke klas mocht
Daan een kijkje nemen maar de kinderen
waren zo rustig dat Daan de hele tijd heeft
geslapen. De kinderen zijn verwend met een
traktatie en wij hebben Daan twee prachtige
schilderijen gegeven.
Op één ervan staan allemaal kleine muisjes
waarvan elke leerling met zijn duimafdruk er
zelf één heeft gemaakt.

Staking
Donderdag 5 oktober gaan we staken voor een
eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Op de
‘dag van de leraar’, waar wereldwijd aandacht
wordt besteed aan de positie van de
beroepsgroep vragen wij de politiek om een
investering in het primair onderwijs.
Hoognodig omdat een enorm tekort aan leraren
dreigt.
Het bestuur van Comprix steunt de staking en
Houd er rekening mee dat de schoolarts
afspraken van groep 7 dus verzet gaan worden
naar 26 september. Yme neemt contact met u
op, over de nieuwe tijden.
Ouderhulplijst
De OV heeft een nieuwe ouderhulplijst
gemaakt. Deze wordt per gezin uitgedeeld
vandaag. Graag weer bij de leerkracht inleveren
en….. Vele handen maken licht werk!
Vlag
Elke schooljaar hangen we de vlag op:
“Wij gaan weer naar school”. Nu is deze
vlag verdwenen! Misschien door de storm
maar is er iemand die weet waar de vlag
is gebleven?
Graag reacties naar Hinke.
Volgende informatieblad
Het volgende informatieblad verschijnt op
woensdag 4 oktober.
Agenda

Rondje Lindewijk
De kinderen hebben donderdag van
meester Frits tussen de buien door heerlijk
buiten kunnen rennen. Dit ook ter
voorbereiding op het “rondje Lindewijk” op
30 september. We hopen dat er veel
kinderen van de Striepe aan mee doen.
Succes allemaal!
Sportdag groep 8
Groep 8 heeft op 15 september
meegedaan aan de sportdag 'Comprix in
Beweging' in Wolvega. Deze sportdag was
voor alle groep 8 leerlingen van Comprix.
De aangeboden clinics waren: Free
running, voetbal en professioneel
touwtrekken. Het was een gezellige en
actieve ochtend.

19 en 21 september
26 en 28 september
30 september
4 oktober
4 oktober
13 oktober
16 oktober

startgesprekken
Schoolverpleegkundige
voor groep 7
Rondje Lindewijk
Start Kinderboekenweek
MR-vergadering
Bibliotheekbezoek
groep 4-5
Oud papier

