
 
   
 

13 sept Klassenouderoverleg 
12 sept Ouderavond klas 3, 19.45 uur inloop, start 20.00 uur 
13 sept Ouderpanel 
14 sept Studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij 
18 sept  Schoolreis klas 3  
20 sept MR vergadering 
25 sept Ouderavond klas 1,19.45 uur inloop, start 20.00 uur  
27 sept Boeken en mineralentafel en Wolster 
28 sept Michaëlsfeest 
2 okt Ouderavond klas 6, 19.45 uur inloop, start 20.00 uur 
3 okt Ouderavond klas 2, 19.45 uur inloop, start 20.00 uur 
9 okt Start Kinderboekenweek 
11 okt Algemene ouderavond, 19.45 uur inloop, start 20.00 

uur 
19 okt Ouderavond klas 4, 19.45 uur inloop, start 20.00 uur 
23 okt tot en met 27 oktober HERFSTVAKANTIE 
 
 

Let op, komende donderdag 14 september is de school 
op donderdag gesloten vanwege een studiedag. 
 

Op de studiedag van donderdag 14 september is er, bij 
voldoende aanmelding, kinderopvang mogelijk. 
De opvang is opgedeeld in drie vakken: 8.30-12.45, 
12.45-14.45 en 14.45-18.00 uur. 
Het uurtarief is € 6,- per uur, er is teruggaaf via de 
kinderopvang toeslag mogelijk indien u daarvoor in 
aanmerking komt. 
Opgave graag via stichtingmichael@gmail.com, uiterlijk 
maandag 11 september. 
Met vriendelijke groet, Patricia Jansen 
 

Nu de Halde zo prachtig geschilderd is deze zomer en 
het toneel weer bijna helemaal als nieuw is, is het tijd 
voor de volgende klus.  
Het naaien van de gordijnen voor de coulissen! 
Wie kan mij daarbij helpen? 

Graag zou ik met een clubje op bijvoorbeeld de 
vrijdagochtend deze klus gaan aanpakken. Andere 
ochtenden zouden eventueel ook kunnen.  
Ik hoor graag van jullie, 
Groet Renske Claas (06-52405667)  
 

In het drieluik over de ouderbijdragen die vorig schooljaar 
gepubliceerd is staat een zinnetje dat bij sommige ouders 
tot verwarring heeft geleid. Dat willen we natuurlijk niet. 
Het gaat om het volgende stukje: 
 
 “Vriendelijke oproep: laat weten wat u van plan bent 
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een mailbericht 
waarmee u de betaling in gang kunt zetten. U zult 
begrijpen: het is voor mij als directeur heel belangrijk om 
te weten waar ik  op kan rekenen. Daarom verzoek ik u 
vriendelijk om t.z.t. altijd te reageren op deze e-mail door 
aan te geven  
1.     hoeveel u van plan bent bij te dragen en  
2.     hoe; ineens of in X aantal termijnen.  
 Oók als u niet kunt of wilt betalen, lees ik dat echt graag. 
Over de hoogte van de ouderbijdrage zal ik overigens 
nooit in discussie gaan. Maar ik vind het prettig iets terug 
te horen.“ 
 
Hieruit maken sommigen van u op dat de directeur wil 
weten hoeveel u gaat betalen. Dat is niet het geval. Door 
de factuurlijst in te vullen via de mail van WIS-Collect (die 
u allemaal al ontvangen hebt inmiddels) weet de 
ouderbijdrageadministratie hoeveel er mag worden 
verwacht dit jaar. Directeuren krijgen geen individuele 
informatie over de hoogte van uw bijdragen te zien of te 
horen. U hoeft dus ook geen aparte mail te sturen aan de 
directeur van de school. Ik hoop dat hiermee een 
misverstand uit de wereld is geholpen. 
Met vriendelijke groet, Peronnik Veltman 
Bestuur Vrijescholen Athena 
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De klassen worden weer gecontroleerd op hoofdluis. 
Toch is het goed om alert te blijven, ook als op school bij 
uw kind geen luis is ontdekt. Een moeder van een kind, 
dat hier regelmatig op school komt, vertelde dat haar kind 
’s ochtends gecontroleerd was en ’s middags een dikke 
luis had.  
 

Woensdagmiddag Tennis 
Sportteam Meppel organiseert voor kinderen uit klas 1 tot en 
met 4 (groep 3 tot en met) woensdagmiddag tennis. In het 
affiche hieronder staat informatie over de datum en de 
aanmelding.  

 

 
 

Scala 
Uw kind krijgt deze week de Scala Kinderkrant mee naar 
huis. Scala Centrum voor de Kunsten biedt lessen en 
cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, 
beeldende kunst en media en is werkzaam in de 
gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De 
Wolden, Westerveld en (deels) Staphorst en 
Weststellingwerf.  
Nu het cultuurseizoen weer is begonnen vraagt Scala 
aandacht voor de lessen en cursussen die zij aanbieden. 
Voor kinderen die nog niet weten wat ze het allerleukste 
vinden heeft Scala nu de Kunstproeverij. 
Voor een bedrag van € 25,- kunnen kinderen van groep 3 
t/m 8 van de basisschool tussen 18 t/m 30 september 

vier lessen naar keuze volgen bij Scala. Wil een kind 
graag dansen dan kan het diverse dansstijlen 
uitproberen. Houdt hij of zij van knutselen dan komen alle 
beeldende materialen, van potlood tot klei aan bod. Elk 
kind kan proeflessen volgen op verschillende 
instrumenten. Maar ook een piano-, schilder-, toneel- én 
dansles is mogelijk. Want welke lessen het kind wil 
uitproberen, dát bepaalt hij of zij helemaal zelf!  
Scala hoopt op deze manier heel veel kinderen (en hun 
ouders) te kunnen helpen hun talent en/of passie 
ontdekken. Na deze vier lessen is er de mogelijkheid om 
te stoppen of om in te schrijven voor de les of cursus 
naar  keuze. Natuurlijk blijft het voor kinderen die al 
weten wat ze willen mogelijk om zonder te ‘proeven’ in te 
schrijven. Voor meer informatie, kijk in de Kinderkrant of 
op www.ontdekscala.nl 
 

Atelier voor ouders en opvoeders 

 
 

Dieuwke Thomas en Mace 
Herma  Sebastian en Djaez 
Klas 1  Tobias 
Klas 2  Nayeli 
Klas 3  Sophie 
Klas 4  Marijn 
Klas 5  Finn H. 
Klas 6  Rozemarie 
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