LOGO DE STRIEPE
Een fris en toegankelijk logo voor een gezonde
school midden in het groen. De school ligt in een
prachtige groene omgeving en heeft natuurlijke
schoolpleinen, kinderen kunnen heerlijk buiten
spelen.
Kernwoorden
ruimte, buiten, groen, open, fit, gezond, aandacht.
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Jarig
13 april; Joris, groep 8
25 april; Rick, groep 7
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne
verjaardag gewenst!
Oud papier
De volgende keer dat er oud papier wordt
gehaald is 14 mei.
Op het rooster staan ingedeeld:
 Peter Spijksma
 Ferdinand Sterkenburg
 Hendri Meijerink
 Erwin van der Hoeven
De coördinator van het oud papier is Lando
Meijerink. Tel: 0621283020

Unicefloop:
Dit jaar is de Unicefloop op
maandagavond 16 april van 19.00 uur
tot 20.00 uur op het sportveld van VVO
te Oldeholtpade. De kinderen worden om
18.50 uur op het sportveld verwacht en
kunnen direct na de loop weer naar huis.

Wij verzoeken iedereen om zelf de
kinderen te brengen en te halen.
De sponsorlijsten moeten uiterlijk vrijdag
13 april op school weer ingeleverd
worden.
Publiek is van harte welkom om de
kinderen aan te moedigen gedurende deze
zware inspanning!!!!!!
De kinderen krijgen een schoolshirt mee
naar huis. We verwachten dat ze in dit
shirt de Unicefloop gaan lopen. Op dinsdag
17 april mogen de shirts ONGEWASSEN
ingeleverd worden op school.
Verkeersregelaars avond-vier-daagse
gevraagd!!
Voor de komende avond-vier-daagse, van
5 – 8 juni, heeft de organisatie
verkeersregelaars nodig. Als alle scholen
drie verkeersregelaars leveren dan kan het
evenement doorgaan.
Het mooiste is als men 4 avonden kan /
wil, maar voor 1 of 2 avonden kan ook.
Dan zijn er wel meer mensen nodig.
De verkeersregelaars volgen een z.g. Elearning programma via de computer.
Belangstelling of inhoudelijke vragen?
Stuur een mail naar:
avond4daagsewolvega@hotmail.com
Meer info?
www.avond4daagsewolvega.nl
Wie wil? Graag even een mailtje naar de
OV of naar directie@obsdestriepe.nl
Uit de OV
Het is ons helaas niet gelukt om een nieuw
OV-lid te vinden. We hebben heel veel
mensen gevraagd maar bijna iedereen
heeft hier geen tijd voor.
Dat is toch jammer……
Op dit moment zijn we dus onderbezet. De
functie van voorzitter wordt tijdelijk
waargenomen door Jaqueline Nijholt, met
op de achtergrond Inge Meijners.

Daarnaast: Marloes Kremer: algemeen lid
en Frits Schnoor: penningmeester.
Volgend schooljaar zullen we toch weer op
sterkte moeten komen met een verdeling
van de functies: voorzitter – secretaris –
penningmeester.

Vervanging
Juf Regina is/was deze week ziek en dan blijkt
het weer een hele klus te zijn om het
organisatorisch rond te krijgen. Er zijn bijna
geen vervangers te vinden. Bij Comprix hebben
we het hier met alle directeuren over gehad. In
de bijlage de brief met stappenplan vervanging.

Koningspelen
Agenda
16-23 april
11 april
16 april
Op vrijdag 20 april wordt onze jaarlijkse
sportdag gehouden op en rond het
sportveld van SCO. We maken er weer
een feestje van, samen met ‘t Holtpad en
de Klaeter. Ook dit jaar is de ochtend weer
bedoeld voor alle kinderen van groep 1
t/m 8 en is er in de middag een
slagbaltoernooi voor groep 5 t/m 8.
In de bijlage een uitgebreide
informatiebrief.
Eindtoets groep 8
17 en 18 april maakt groep 8 de IEP toets
als eindtoets.
Informatie: De IEP Eindtoets is bedoeld
om te kijken waar een leerling staat: dit
doen wij zo eerlijk mogelijk. De eindtoets
meet de verplichte vaardigheden lezen,
taalverzorging en rekenen aan het einde
van groep 8. Zo krijgt u inzicht in
welk referentieniveau (1F, 2F en 1S) uw
kind beheerst. Door de prestaties van een
leerling te meten langs een onafhankelijke
meetlat en niet ten opzichte van zijn
medeleerlingen, kan goed in kaart worden
gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling
van het kind is. Meer informatie op de
website: www.toets.nl
Gym
Vanaf donderdag gaat meester Koen
Nuchelmans de gymlessen verzorgen.
Hij is bezig om zijn gymlicentie te behalen
en heeft daarvoor ons gevraagd om zijn
gymlessen te geven.
Volgende informatieblad
Het volgende informatieblad verschijnt op
woensdag 25 april.

17 april
17 april
18 april
20 april
24 april
24 april
24 -26 april
27 april- 6 mei
10-11 mei
14 mei
16 mei
16 mei
16-17 mei
21 mei

5-6 onderhoudszwemmen
schoolvoetbal
Unicef sponsorloop
peuterochtend
Korfbalclinic
groep 3 t/m 8
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Uitje waterproject
Groep 1-2
Les mediawijsheid
Groep 5-6
Oudergesprekken op
uitnodiging
Meivakantie
Vrij, hemelvaart
leerlingenraad
schoolkorfbal
Bankbattle groep 7-8
Hinke studie tweedaagse
Vrij, Pinksteren

