
 
   
 

 
2 juni 9.00-15.00 uur Klusdag 
4 juni t/m 7 juni Avondvierdaagse 
7 juni en 8 juni Olympisch kamp voor klas 5 
8 juni Swim2Play klas 3 en 4 
11 juni tot en met 15 juni Junivakantie 

20 juni Schoolreisje klas 1 
21 juni Eindtoneel klas 6 
22 juni  Sint Jansfeest, Alle leerlingen ’s middags vrij 

22 juni Swim2play klas 3, 4 en 5 
27 juni Boeken- en mineralentafel 
29 juni Swim2play klas 3, 4 en 5 
 
 
 

Harry is op maandag, dinsdag begin van de ochtend en 
woensdag  op de Toermalijn. 
Linda (IB) is op dinsdag op school. 
 

Zaterdag is er van 9.00-15.00 uur weer een klusdag op 
school. Iedereen is van harte welkom om een klus(je) te 
komen klaren. Gerlof is er van 9.00 tot 15.00 en verder 
kan iedereen komen, voor de hele dag, maar ook voor 
een uurtje. Alle hulp wordt op prijs gesteld.  
 

Er hebben zich 73 kinderen opgegeven voor de 
avondvierdaagse, een geweldig aantal. De vertrektijden 
vanaf het Kerkplein zijn voor de 10 km. 18.15 uur 
(aanwezig 18.00 uur) en voor de 5 km. 18.30 uur. 
(aanwezig 18.15 uur) We verzamelen voor de 
kerkdeuren. Zorg dat je op tijd bent want we kunnen niet 
wachten. Helaas zijn de nieuwe shirts nog niet klaar en 
van de oude shirts hebben we niet genoeg, mijn voorstel 
iedereen een wit T-shirt aan. Zorg voor goede 
wandelschoenen, en iets te eten voor onderweg. 
Tot maandag Jan Oosting (06-10234941) 
 

Klas 5 gaat komende donderdag en vrijdag op Olympisch 
Kamp. Het Olympisch kamp is in Elp. Ouders, broers en 
zussen zijn vrijdag 8 juni vanaf 12.30 uur van harte 
welkom op het Uteringsekamp in Elp. Meer informatie 
vinden de ouders van klas 5 in een eerder verzonden 
mail. 
 

Wij willen iedereen bedanken die er voor gezorgd heeft 
dat de voorjaarsmarkt weer een succes was. Dank jullie 
wel. En een groot compliment voor de marktcommissie 
die alles weer zo fijn geregeld heeft! 
 

Als bijlage bij dit weekbericht treft u een lijst aan met 
sponsoren van de voorjaarsmarkt. We willen hen allen 
heel hartelijk danken voor de steun. 
 

 

Nog niet alle ouders hebben de factuurlijst 
ouderbijdragen schooljaar 2017-2018 ingevuld en hierbij 
een toezegging gedaan. Daar dit schooljaar ten einde 
loopt, verzoek ik u nog voor 1 juni as de factuurlijst in te 
vullen. Mochten er vragen zijn dan graag contact 
opnemen met Rita Vrielink, 
mail:ouderbijdragen@vsathena.nl of mobiel: 06-
39028947 maandag 17.00-19.00 uur en dinsdag 09.00-
15.00 uur. 
 

Wij heten Charlotte Grit van harte welkom in de 
kleuterklas van juf Helge en juf Jacquolien. 
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Er ligt op de BSO al een flink tijdje een mapje met 
Pokémon kaartjes. We denken dat die van een kleuter is. 
Wie weet wie ze kwijt is? 
 

Dakajam 
In de zomervakantie van 20 augustus tot en met 24 augustus is 
het weer mogelijk om deel te nemen aan Dakajam. Dakajam is 
een dagkamp voor kinderen uit de gemeente Meppel. Iedere 
dag van het kamp gaan de kinderen met een bus naar het 
kampterrein in Havelterberg. Kosten zijn €47,50 per kind. 
Opgaveformulieren zijn verkrijgbaar op het secretariaat. Tot 9 
juli kunt u het formulier inleveren bij Stichting Welzijn 
Mensenwerk aan de Zomerdijk 8a in Meppel.  
Vol = vol 

 
Atelier voor Ouders: inschrijving geopend 
Voor wie als ouder of opvoeder meer over de achtergrond van 
de vrijeschoolpedagogiek wil weten en ervaren wat er zoal aan 
bod komt op de vrijeschool is er het atelier voor ouders. Meer 
informatie en opgeven: 
http://www.devrijeschoolassen.nl/atelier-voor-ouders/ 
 

WoMi Running Day 

 

Dieuwke Noah en Emma 
Helge  Thijl en Guus 
Klas 1  Ohle en Bram 
Klas 2  Khaleesi 
Klas 3  Vincent 
Klas 4  Pien 
Klas 5  Finn H. 
Klas 6  Jelle J. 
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