
 
   
 

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 
24 mrt Studiemiddag Alle leerlingen zijn ’s middags vrij 
22 april Ouderavond klas 6 Inloop 19.45, start 20.00 uur 
 

Gefeliciteerd Jara, Brechtje, Fleur, Joost, Kim, Soender, 
Anne, Bas, Auke en Jip met het behalen van jullie 
typediploma/certificaat afgelopen donderdag.   
Wat goed dat jullie hebben doorgezet ook al vonden 
jullie het soms wat saai. 
Begonnen met oefenen na de zomervakantie en nu 
vliegen jullie vingers over het toetsenbord met een 
minimale snelheid van 130 aanslagen per minuut. Knap 
hoor!  
Het blind typen verleer je nooit meer (vertelde de 
typejuffrouw) dus komt vast nog vaak van pas. 
En nu heerlijk een type vrije vakantie met een mooi 
diploma of certificaat in je zak. Dik verdiend! 
 

 
 

 
Afgelopen woensdag hadden wij veel “gewonden” in de 
school. De 6

e
 klassers konden zo in de praktijk brengen 

wat zij in de afgelopen perioden hebben geleerd.   
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Als u het briefje voor de oudergesprekken hebt 
ingeleverd, ontvangt u in de vakantie een mailtje over 
de dag en tijdstip van het gesprek/de gesprekken. 
 

Dinsdag 3 maart gastles Wandelen voor water. 
In kader van week van de techniek: 6 maart ochtend op 
Stad en Esch Beroepencollege 
17 maart klas 5 en 6 naar Ogterop: muziekvoorstelling 
via programma Scala 
18 maart: klas 5 wandelen voor water. 
26 maart Ouderavond klas 5 
 

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 
 

Na het Driekoningenspelletje van de kleuters stonden 
de laarsjes van Elin niet meer op de plek waar ik ze, in 
de hal tussen tientallen andere laarsjes, had 
achtergelaten. Aan de overkant stonden een paar 
soortgelijke. Maar die zijn volgens de ouders van Elin 
groter. Dus ergens loopt er nu, in het beste geval, een 
kleuter op de wereld met te kleine laarsjes of…ze zijn 
alweer verderop geruild ;-(   
De laarzen zijn sinds enige tijd onder de hoede van juf 
Herma gebracht, want Elin zit nog niet op school. Als 
het zinvol is om even te bellen: Anja de Vletter 06-
43907776 
 

Dieuwke Cachelle en Marijn 
Herma  Silke F en Nayeli 
Klas 1   
Klas 2  Rixt 
Klas 3  Anna 
Klas 4  Aylana 
Klas 5  Dagmar 
Klas 6  Rick 
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