
 
   
 

17 feb Open ochtend voor nieuwe leerlingen 
23 feb t/m 27 feb Voorjaarsvakantie 
3 mrt Ouderavond klas 2 Inloop 19.45, start 20.00 uur 
5 mrt Ouderavond klas 3 Inloop 19.45, start 20.00 uur 
16 mrt Ouderavond kleuters Inloop 19.45, start 20.00 

uur  
19 mrt Ouderavond klas 4 Inloop 19.45, start 20.00 uur 
21 mrt  Klusdag 
22 april Ouderavond klas 6 Inloop 19.45, start 20.00 uur 
 

Dinsdag 17 februari is er van 9.00 – 12.00 uur open 
ochtend bij ons op school. Kent u mensen die 
overwegen hun kinderen bij ons op school te laten 
gaan, wilt u hen dan attenderen op de mogelijkheid om 
deze ochtend te komen kijken. 
 

De oudergesprekken voor kleuters t/m klas 5  worden 
na de voorjaarsvakantie gehouden. Graag het briefje 
snel inleveren, zodat woensdag in de vergadering het 
gespreksrooster kan worden samengesteld. 
 

De inlooptijd van onze school begint om 8.20 uur. Om 
8.30 is het de bedoeling dat ALLE kinderen in de klas 
zitten, zodat de klassen met elkaar kunnen starten. 
 

Vanaf 1 maart as ben ik te bereiken voor de inning en 
de administratie  van de ouderbijdragen:  

 mail: ouderbijdragen@vsathena.nl  

 Tel.: 06-39028947; te bereiken op dinsdag van 
09.00-15.00 uur en ’s avonds van 18.00 – 
20.00 uur 

 post (het opgave form. ouderbijdrage) kan 
uiteraard bij de administratie van de school 

ingeleverd worden of opgestuurd worden aan 
mevr. R. Vrielink, Horstlaan 4, 7602 AM Almelo 

Dank voor uw medewerking, Rita Vrielink 
 

Dit jaar staat Koningsdag in het teken van het thema 
circus. De Wheem wordt omgetoverd tot een groot 
circusplein waar allerlei optredens plaatsvinden voor en 
door kinderen. Kinderen uit Meppel kunnen een echte 
circusvoorstelling geven voor publiek. Ze kunnen zich 
ook inschrijven voor een circus-cursus van acht lessen. 
Opgave per mail bij Marie Tiggelman van Okidoki 
kindercircus: tiggel58@gmail.com 
Met vriendelijke groet,Oranjecomité 
 

Dieuwke Tygo en Waldemar 
Herma  Jasmijn en Djoolz 
Klas 1  Araya 
Klas 2  Nell 
Klas 3  Rivan 
Klas 4  Arne 
Klas 5  Kim 
Klas 6  Anne 
 

graag uiterlijk woensdag inleveren in de klas van het oudste kind waar u 

een gesprek over wil voeren 

De ouders van___________________________ uit klas________________, 
__________________________uit klas________________, 
__________________________uit klas________________, 
__________________________uit klas________________, 

Geven zich op voor de oudergesprekken op  (meerdere momenten aangeven is mogelijk.)  
O Woensdagmiddag 4 maart (na 16.00 uur) 
O Woensdagavond 4 maart (na 19.00 uur) 
O Donderdagmiddag 12 maart 
O Donderdagavond 12 maart (na 19.00 uur) 
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