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De NIEUWE coördinator van het oud
papier is Lando Meijerink met
ondersteuning van Bert Yntze Tel op de
achtergrond. Daar zijn we erg blij mee!
We willen Roland Bakker bedanken voor al
zijn werkzaamheden rond de organisatie
van het ophalen van het oud papier.
Lando Meijerink: 0621283020
Op de website staat de nieuwe indeling
voor 2018.

Jarig
10 februari; Rosa Robben, 8 jaar
16 februari; Nick Kleinsmit, 11 jaar
17 februari; Djaylinn Nagel, 8 jaar
Yara Nijholt 8 jaar
18 februari; Noortje Kromkamp, 11 jaar

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.
Dit is voor groep 6-7-8.

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!

Wij zoeken: stripboeken, tijdschriften voor het
leescircuit!!! Heeft u nog wat over, graag
inleveren bij Hinke.

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!

Ateliers

We zijn weer begonnen met de Ateliers (eerder
genoemd VOP). In blokken van 4 weken gaan de
leerlingen van groep 4 t/m 8 gemixt langs 4
onderdelen: cultuur, techniek, creatief en
voeding. Zo gaan de kinderen onder andere een
robot boetseren, figuurzagen van een dier,
koken en worden nieuwe talenten ontdekt bij
drama.

Schoolkorfbal:
Woensdagmiddag 16 mei vindt het
jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats voor
de kinderen uit groep 3 t/m 8 in
Noordwolde.
We gaan er vanuit dat alle kinderen
hieraan meedoen.
Wilt u uiterlijk 13 februari aan de
leerkracht(en) van uw kind(eren)
doorgeven als dit niet het geval is?
Ouderbijdrage
In de bijlage een brief van de oudervereniging
met de aankondiging van de ouderbijdrage.
Studiedag
7 maart hebben de leerkrachten van Comprix
een studiedag. Daardoor zijn alle leerlingen
vrij!
Ook hebben we 5 en 12 maart en 30 mei een
studiedag op school zodat alle leerkrachten op
De Striepe geschoold zijn in de Kanjertraining.
Dit lossen we intern op, door het ruilen van
werkdagen.
Woensdag fruitdag!
In de leerlingenraad is gesproken over het item
gezonde school.
De kinderen vonden dat er in de pauze niet
altijd gezond wordt gegeten.
Daarom heeft de leerlingenraad bedacht dat
we naar de voorjaarsvakantie beginnen met:
woensdag: fruitdag!
Deze dag mag er alleen fruit (natuurlijk mag
groente ook) worden gegeten in de

ochtendpauze. Voor de leerlingen die dit is
vergeten is er een zak appels.
Het spreekt voor zich dat we graag willen dat
de kinderen elke dag gezonde pauzesnack
krijgen!

Uitnodiging oudercontact
Op dinsdag 20 februari en donderdag
22 februari hebben we weer onze
oudergesprekken gepland. Deze
gesprekken zijn voor de ouders van de
kinderen uit groep 1 t/m 7. Met
uitzondering van groep 3. Dit heeft te
maken met het afronden van de lesstof en
ander toetsmoment. De gesprekken van
groep 3 zijn de week na de
voorjaarsvakantie. De kinderen uit groep 7
en 8 mogen mee en deelnemen aan dit
gesprek.
In de gang bij het lokaal van groep 4-5
ligt een lijst vanaf maandag 12 febr. waar
u zich kunt inschrijven voor een gesprek
met de leerkracht.
Ouders die geen voorkeur opgeven
worden ingedeeld door ons.
Volgende informatieblad
Het volgende informatieblad verschijnt op
woensdag 21 februari.
Agenda
9 februari
14 februari
14 februari
17 februari
20 en 22 februari
23 februari
26 februari –
2 maart
5 maart
7 maart

Freerunnen groep 6-7-8
Staking: kinderen vrij
Voorleeswedstrijd Arwin
Tel in Wolvega
Remco Heite schaaktoernooi
oudergesprekken
Rapporten mee
voorjaarsvakantie
Aquagym groep 7-8
Leerlingen vrij;
Leerkrachten; studiedag

Tot slot: 14 februari staken wij!

