
 
   
 

 

31 okt 19.30- 22.00 uur Avondje “kleine-cultuur” 
1 nov 10.00 – 14.00 uur Najaarsmarkt 
5 nov  Ouderavond klas 1. Inloop 19.45, start 20.00 

uur 
11nov kleuterouders kunnen tussen 9.15 en 11.00 uur 

pompoenen uithollen in de Halde 
11 nov Alle leerlingen ’s middags vrij  
11 nov Alle leerlingen om 17.00 uur op school voor 

Sint Maartenviering 
13 nov 19.45 uur Ouderwerkavond kleuters en klas 1, 

2 en 3 
19 nov Studie dag kleuterjuffen, alle kleuters vrij 
 
 

De gezellige avond vol workshops gaat vanavond door! 
Helaas moeten de djembe afvallen, daar waren te 
weinig aanmeldingen voor.  
Vanavond vanaf half acht is er tijd voor een aantal 
leuke workshops en je kan lekker bijpraten onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
Er zijn nog plekken vrij dus kom vooral gezellig 
aanwaaien!  
Groet van de marktcommissie.  
 

Morgen is het zover: onze school opent zijn deuren van 
10.00 uur tot 14.00 uur voor stad en ommeland om een 
sfeervolle Herfstmarkt te bezoeken. 
Om 10.00 uur zal de markt muzikaal geopend worden, 
daarna zijn de schooldeuren open en dan is het tijd 
voor knutselen, kopen, praatje maken, muziek luisteren, 
een hapje en een drankje, kortom een mooie markt kan 
beginnen! 
Kinderen van de 6

e
 klas en hun ouders zwaaien de 

scepter in het restaurant en zullen bovendien lootjes 
verkopen  waarvan de lotingen zullen zijn om:11.00 u, 
12.00 u en 13.00 u. 
De knutselkaarten voor die dag kosten 3,50 euro: jullie 
kind kan dan deelnemen aan alle knutsels. 
Parkeren: de stratenmakers hebben hun best gedaan 
om school bereikbaar te maken, maar dat wil nog niet 
zeggen dat je er kunt parkeren. Houdt er rekening mee 
dat je een eindje lopen moet: station, park, Zuideinde 
zijn goede alternatieven om je auto te parkeren. 
Veel plezier morgen! 
Loet, Annemieke, Renske, Florine en Dieuwke 
 

Al een paar keer was ze langsgelopen. Een prachtig 
meisje die met grote bewondering keek naar alle 
verschillende stenen. Elke keer stelde ze weer een 
vraag over een andere steen en elke keer bedankte ze 

vriendelijk en liep ze weg. Met in haar hand een klein 
buideltje.  
We waren bijna aan het einde van de markt toen ze er 
weer stond. Ze pakte twee stenen en leek duidelijk niet 
te kunnen kiezen. Ze vroeg ons wat de prijs van de 
stenen was. Toen we haar de prijs vertelden keek ze 
een beetje sip. Ik vroeg haar of ze een steentje voor 
zichzelf zocht of dat het een cadeautje was. Toen 
vertelde ze me dat het een cadeau was voor haar papa 
en stiefmoeder (ik noem haar even Annet). Gewoon 
omdat ze hen zo lief vond. “Ik heb alles bekeken 
vandaag op de markt maar ik vind de stenen zo 
ontzettend mooi dat het niet anders kan dan dat papa 
en Annet dit ook mooi vinden.  Al die tijd stond ze met 
één van de stenen in haar hand. Toen ik haar vroeg 
welke ze het mooiste vond was dat natuurlijk de steen 
in haar hand. Maar terwijl ze dat zei pakte ze uit het 
buideltje een handje met euro’s. Toen ze haar geld 
uittelde kwam ze er langzaam achter dat het net niet 
genoeg zou zijn. Sip vroeg ze of er nog een andere 
was.  Ik vond het verhaal zo ontroerend. Dat prachtige 
meisje dat centjes had meegekregen om iets op de 
markt te kopen voor zichzelf en er voor koos om iets 
voor een ander te kopen vanuit haar liefdevolle hart.  
Ik vertelde haar dat ik het zo mooi vond dat ze dat deed 
en dat ze het steentje mee mocht voor het geld in haar 
buideltje. Met een mooi verpakt steentje ging ze 
stralend op weg naar de gelukkige krijgers...  
De mineralentafel is een initiatief vanuit de school en is 
dus ook eigendom van de school. Al jarenlang zijn er 
enthousiaste ouders die met liefde voor de stenen dit 
verrijdbare winkeltje runnen. Het geld wat we verdienen 
vloeit deels terug in initiatieven voor school. Zoals bv 
vorig jaar het groene schoolplein. Het andere deel 
gebruiken we om nieuwe stenen in te kopen. Voor de 
kinderen is het prachtig om al die stenen te zien, 
helemaal als het er in de klas over gaat of als juffie een 
zelfde soort steen heeft en daarover verteld.  Het is 
magisch dat iets wat ze kunnen zien en voelen al 
duizenden soms miljoenen jaren oud is. Of dat een 
steen je helpen kan als je het ergens moeilijk mee hebt. 
Elke maand voeren we kleine mooie gesprekjes met de 
kinderen die voorbij de mineralentafel lopen.  
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Verwonderd door de schoonheid van de stenen en 
aangesproken door de verhalen achter de stenen.  
Je kan ons elke laatste woensdag van de maand, 
samen met de boekentafel, vinden in de hal van de 
school. Daarnaast staan we altijd op de markten die de 
school twee keer per jaar organiseert. Zo ook morgen 
tijdens de najaarsmarkt.  
We zijn in dit geval: Sandra Litjes (moeder van Iris uit 
klas 6) en Meinou Teijken-Grit (moeder van Valentijn uit 
klas 1). Omdat Sandra volgend jaar geen kinderen 
meer heeft op onze school ben ik op zoek naar iemand 
die mij wil versterken. Je hoeft echt niet alles te weten 
(dat doe ook ik nog steeds niet) maar wel enthousiast 
zijn en uiteraard interesse voor de stenen en mineralen. 
Lijkt het je leuk, kom dan morgen even langs of zoek 
me even op op het schoolplein.  
Mooie groet, Meinou 
 

Wij vinden het fijn om als leerkrachten met de ouders 
van de kinderen uit onze klassen te spreken. 
Regelmatig zijn er dan ook gesprekken over de 
kinderen van onze klassen. Twee keer per jaar staan 
de  ‘tien minuten’ gesprekken op het jaarrooster. Bij ons 
zijn dat kwartiergesprekken. De oudergesprekken 
vinden plaats in week 47 en week  48. Van maandag 
17 t/m vrijdag 28 november. De oudergesprekken met 
de ouders van klas 6 zijn op een ander tijdstip. (bericht 
hierover komt naar de ouders van deze klas) 
We willen het deze keer zo doen dat de weken waarin 
de gesprekken plaatsvinden per klas georganiseerd 
worden. En wel zo dat er vanaf begin november een 
intekenlijst hangt bij de deur van ieder klaslokaal. Data 
en tijden kunnen per klas verschillen. We begrijpen dat 
het fijn zou zijn om als je meerder kinderen op school 
hebt je al die leerkrachten op hetzelfde dagdeel zou 
kunnen spreken. Naast de intekenlijst kan je altijd een 
leerkracht benaderen of er mogelijk buiten de  gegeven 
data en tijden ,eventuele andere tijden af te spreken 
zijn. 
Wij hopen veel ouders te spreken.  
 

Ieder jaar wordt er door de “Noordelijke Scholen van 
Athena” een Olympisch kamp georganiseerd. Dit is een 
prachtige traditie, die we graag in stand willen houden. 
Helaas is er vorig schooljaar iets mis gegaan met de 
inning van het geld dat nodig was om het kamp te 
organiseren. Het kamp is gewoon doorgegaan en de 

rekeningen zijn betaald (voorgeschoten), maar de 
geïnde bijdragen zijn helaas nog niet boven water. 
Het organisatiecomité heeft op zich genomen om dit in 
samenspraak met het bestuur verder te regelen.  
Inmiddels heeft een aantal ouders kennelijk over de 
mail hier iets over vernomen en is er helaas onrust 
ontstaan. Mede namens de directeuren van de 
aangesloten scholen het verzoek om ons rustig een 
oplossing te laten zoeken. De kinderen kunnen in 2015 
gewoon op kamp en de inning van de bijdrage zal 
voortaan via een door Athena gecontroleerde rekening 
gaan lopen, zodat er niks meer fout kan gaan. 
Mede namens de directeuren wil ik de organisatie veel 
succes toewensen bij het kamp in het lopende 
schooljaar en vertrouw ik er op u voldoende te hebben 
geïnformeerd.  
Met vriendelijke groet, 
Peronnik Veltman 
Bestuurder Stichting Vrijescholen Athena 

 

Vandaag gaan er brieven mee met de kinderen die nog 
geen formulier voor de ouderbijdrage hebben 
ingeleverd. Formulieren voor de ouderbijdrage zijn te 
verkrijgen en in te leveren op het secretariaat. 
 

Djoolz Moes in de klas van juf Herma. Welkom Djoolz! 
 

Wie o wie heeft er een trekker met voorlader, shovel 
o.i.d. om de zakken compost leeg te kiepen in de tuin. 
Of wie wil er iemand regelen, vragen, die onze school 
een warm hart toe draagt en deze klus voor ons kan 
klaren. Groet Loet 
 

Er is nog plek voor de yoga op woensdagochtend!!! 
We starten op 5 november om 8.45 (zaal open 
vanaf half 9) lessen gaan door tot de kerstvakantie. 
Kosten bedragen 45 euro, te voldoen bij de eerste les. 
Draag gemakkelijke kleding en neem een kleedje mee 
voor de eindontspanning (matje heb ik eventueel).  
Opgeven graag voor 3 november bij Yvonne; 
info@gestroomlijnd.nl 
OOK ZONDER ERVARING WELKOM! 
 

Dieuwke Anna en Yvar 
Herma  Stijn en Suzan 
Klas 1  Thijmen 
Klas 2  Priya 
Klas 3  Arvid 
Klas 4  Bowie 
Klas 5  Hidde 
Klas 6  Stephanie 
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