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Jarig
24 januari Renske Kromkamp (4 jaar)
30 januari Marrit Kuperus (11 jaar)
Lorenzo van Loenen (11 jaar)
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne
verjaardag gewenst!
Oud Papier
De volgende keer dat er oud papier wordt
gehaald is 12 februari.
Op het rooster staan ingedeeld:
 Micha Scheltinga
 Thomas Kooistra
 Martin Koopstra
 Martin Robben
Bij verhindering graag zelf ruilen!
De coördinator van het oud papier is
Roland Bakker: tel. 06-15294836.
Op de website staat de nieuwe indeling
voor 2018.

Opruimen
Met het hele team zijn alle magazijnen
opgeruimd. Dit was wel nodig en we weten nu
wat er allemaal aanwezig is qua materiaal.
In de centrale hal liggen alle spullen waar we
vanaf willen. Zoals een printer,
muziekstandaards, werkboeken, leesboeken,
heel veel bakjes, laatjes en een oude brancard!
Neem eens een kijkje in de hal of er nog wat
voor u bijligt. Er staat een pot bij, waar u een
bijdrage in kunt doen, alle euro’s die we
hiermee verdienen komen ten goede aan de
kinderen. We vullen de boekenkast weer aan
met leesboeken. U bent welkom voor en na
schooltijd vanaf 25 januari t/m 2 februari.
Wij zoeken: stripboeken, tijdschriften voor het
leescircuit!!! Heeft u nog wat over, graag
inleveren bij Hinke.
Filmfestival
Het Soroptimist Film Festival voor Kinderen
heeft als thema de Rechten van het Kind. In de
film Africa United komen onder andere de
thema’s oorlog en vrijheid, vluchten en zoeken,
HIV/aids, armoede, kinderprostitutie en
kindsoldaten aan de orde. Van tevoren is er een
toelichting over de kinderrechten en in de klas
wordt er van te voren ook aandacht aan
geschonken. Hier gaat groep 6-7-8 naar toe.
Jeugdbibliotheek.nl
Dit is een nieuwe website speciaal voor de
jeugd. Het doel is om jongeren te
inspireren om te lezen en informatie te
bieden, onder meer voor werkstukken en
spreekbeurten. Bij de start ligt de focus

van jeugdbibliotheek.nl op het stimuleren
van lekker lezen en veel weten voor
jongeren van 9 t/m 12 jaar.
Voor elk moment het leukste verhaal! Een
gewoon boek, e-book of luisterboek. Op
de site worden onder meer de top tien
boeken en series uitgelicht.
Daarnaast vinden jongeren op dit platform
informatieve boeken en inspiratie voor
werkstukken en spreekbeurten.

Wat is hier nu al zichtbaar op De Striepe:
Omdat De Striepe gefuseerd is met de
Drie Dorpen hebben we nog een aantal
jaar extra formatie en daardoor relatief
kleine groepen. Wij kunnen ziekte van een
leerkracht nu oplossen door een groep te
splitsen en te verdelen over een andere
groep maar dit is een noodgreep en alleen
mogelijk voor 1 á 2 dagen. Er zijn (bijna)
geen vervangers meer en dat is zorgelijk.

Freerunning
De dag voor het IFKF in Jubbega, op
vrijdag 9 februari, stellen wij het parcours
beschikbaar aan kinderen van groep 6 t/m
8. van de basisschool. Zij kunnen dan
freerunnen op een parcours dat later
gebruikt wordt door de ‘echte’
freerunners. Dit natuurlijk onder
begeleiding van professionele
freerundocenten.

Kachel
Dinsdagochtend zaten we in de kou!
Dus jas maar aan in de klas. Gelukkig
kwam er snel een monteur en was het om
10 uur weer behaaglijk op school.

Freerunning is niet alleen een nieuwe
leuke sport maar heeft ook vele voordelen
voor iedereen die het beoefent. Het helpt
je namelijk bij het ontwikkelen van kracht,
het verbeteren van je conditie, het creëren
van zelfvertrouwen, leren omgaan met
elkaar en de rest van de maatschappij, het
versterken van het concentratievermogen,
het versterken van motorische
ontwikkeling en zorgt uiteindelijk voor
ontspanning. Daarnaast zien we dat juist
veel jongens en meiden die juist niet
zoveel hebben met de meer standaard
sporten als voetbal en korfbal juist hun
plek vinden bij freerunning en daardoor
weer meer in beweging komen. Dit is voor
groep 6-7-8.
Staking
Wie A zegt moet B zeggen en nu C!
Wij gaan staken op woensdag 14 februari.
De basisscholen in Groningen, Friesland en
Drenthe gaan woensdag 14 februari op
slot. De leraren in de noordelijke
provincies zijn de eerste die in een
estafette gaan staken. Geld voor minder
werkdruk komt te laat. De afgelopen
maanden is het PO-Front met minister
Slob in gesprek gegaan over de
werkdrukmiddelen. Deze komen volgens
het regeerakkoord pas aan het einde van
de regeerperiode beschikbaar. De
gesprekken zijn hoopvol, maar hebben
vooralsnog niet tot concrete resultaten
geleid.
Om kinderen optimaal onderwijs te
kunnen bieden, zeker gezien het
oplopende lerarentekort, is het van groot
belang dat het geld voor werkdrukvermindering zo snel mogelijk beschikbaar
komt.

Aquagym
Op maandag 5-12-19-26 maart (starten na de
voorjaarsvakantie!) heeft groep 7-8 aquagym
in Wolvega.
Op maandag 9-16-23 april gaat groep 5-6
onderhoudszwemmen.
Vergeet dan niet je zwemkleding mee te
nemen. We gaan op de fiets!
Volgende informatieblad
Het volgende informatieblad verschijnt op
woensdag 7 februari.
Agenda
22 januari
29 januari
2 februari
6 februari
9 februari
14 februari
17 februari
20 en 22 februari
26 februari –
2 maart

toetsweek
toetsweek
leerlingenraad
Filmfestival groep 6-7-8
Freerunnen groep 6-7-8
Voorleeswedstrijd Arwin
Tel in Wolvega
Remco Heite schaaktoernooi
oudergesprekken
voorjaarsvakantie

