Agenda
Do 13 sep
Vr 21 sep
Vr 21 sep
Za 22 sep
Ma 24 sep
Wo 26 sep
Vr 28 sep

MR vergadering
Klassenouderoverleg
Leerlingoverleg
Klusdag 10.00 – 15.00
GMR vergadering
20.00 ouderavond kleuters
Michaëlfeest

Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag.
Deze dagen is er tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, je kunt even bij mij binnen
lopen met een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken.

Berichtje directeur
Zo weer aan de slag met wat koeler werkweer.
Maar deze mooie lange droge en warme zomer zullen we ons altijd herinneren.
Flink zweten, veel te warm om veel te ondernemen en daarom als vanzelf niksen op
een koel plekje. Lange avonden buiten zijn met prachtige sterrenhemels, vallende
sterren en zelfs een rode maan.
Maar nu weer aan de slag met een team dat enthousiast is en goed voorbereid.
Dit jaar start met zwangerschapsverlof in klas 5-6 en vervang daar door juf Judith.
We hebben twee nieuwe onderwijsassistenten die samen flink wat uren hebben en zo
de hele week assistentie bieden.
Welkom juf Brenda (van Uem) en juf Stella!
De lokalen zijn helemaal schoon en opnieuw ingericht. Op het schoolplein zijn alle
tegels opnieuw gelegd en daarmee zijn alle gevaarlijk hobbels verdwenen. Helaas is
daarmee onze mooie vijfkantige bankje onder de boom gesneuveld.
We beginnen het jaar altijd met veel aandacht voor groepsvorming. De dansworkshop
van deze week is daar onder deel van. Juf Lidy heeft vier mooie klassieke
muziekstukjes hiervoor uitgezocht. Dit jaar alleen presentatie aan elkaar.
Kortom we gaan vol goede zin het nieuwe schooljaar in.
Kleuterklas
Juf Debby heeft aan gegeven dat zij de komende tijd even een pas op de plaats moet
maken. In de praktijk zal zij daarom elke week twee dagen de lessen verzorgen. Juf
Maike zal elke week drie dagen werken en ook het papier werk achter de schermen
voor haar rekening nemen.
Als hier verandering in komt, melden we dat weer.
Nieuw bankje
Helaas is ons mooie vijfkantige bankje rondom de boom gesneuveld bij de egalisatie
van het plein. De boomwortels duwde het alle kanten uit.
Wij willen heel graag het bankje nieuw terug. Wie o wie vindt dit een leuk project en
meldt zich even bij mij.
Joke Rebel

Athenanieuws
Beste ouders, verzorgers,
De meesten van jullie hebben inmiddels de mail gehad met de link naar de
factuurlijst ouderbijdragen 2018-2019. Ik verzoek u om de factuurlijst voor 1 oktober 2018 in te
vullen.
De ouders, verzorgers die in september met hun kind(eren) nieuw starten, krijgen deze mail in de
eerste week van oktober. Dit in tegenstelling zoals eerder genoemd in de toegezonden mail met
begeleidende brief en Drieluik ouderbijdragen.
Vriendelijke groet Rita Vrielink, Stg. Vrijescholen Athena.

Luizen pluisen
Hallo allemaal,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij gaan ook weer van start. Wij doen as dinsdag 4
september een luizencontrole!
Willen jullie er op letten dat het haar niet mooi is ingevlochten, maar is samengebonden in een
staart? Dat maakt het controleren veel makkelijker! Dank!
Groet, Bianca, Judith, Kim, Lize, Eva en Aafke

Kleuterklas:
We zijn weer begonnen!
We zijn dit schooljaar begonnen met 24 kinderen, waarvan 3 nieuwe kinderen.
Welkom bij ons op school en bij ons in de klas Lana, Jonas en Duuk . We wensen jullie en jullie
ouders veel plezier bij ons op school!
Woensdag 12 september werkt juffie Aafke in de kleuterklas
We gaan weer beginnen met brood bakken op de maandag.
Dinsdags hoeven de kinderen geen brood mee te nemen, ze eten dan brood van school. Dit zal
vanaf maandag 10 september zijn.
Hier een overzichtje van de week:
Maandag
brood bakken
Dinsdag
brood smeren en tekenen
Woensdag
handwerken
Donderdag
schilderen
Vrijdag
regenboogtraining
Binnenkort gaat de koffer weer mee met een kind. Elke week krijgt een ander kind de koffer
mee. In de koffer zit een knuffeltje “Vosje” en 2 boeken.

Het is de bedoeling dat jullie met je kind de boeken gaan lezen/bekijken/beleven/bepreken.
Het knuffeltje mag alles meebeleven wat jullie kind allemaal beleeft. Als de koffer weer
meegebracht wordt mag het kind vertellen wat het knuffeltje allemaal heeft meegemaakt.

Ons uitgangspunt is om de koffer op de woensdag mee te geven, het zou fijn zijn als de koffer
de week daarna op maandag of dinsdag weer terug op school is zodat het volgende kindje de
koffer op de woensdag weer mee kan krijgen.
We hebben t/m januari een stagiaire (Jans) op maandag en dinsdag.
Ook krijgen we ondersteuning van juf Erica. Zij zal op dinsdag en woensdag in de kleuterklas
zijn van 9.00-10.15uur en van 11.00-13.00uur
In de bijlage de kleuterhelplijst. Graag inleveren vóór woensdag 12 september!
De juffen en de klassenouders beantwoorden graag vragen mochten die er zijn.
De lijst is op de eerste schooldag ook uitgedeeld.
Onze klassenouders voor dit schooljaar zijn Esther, de moeder van Hanna,
en Kim, de moeder van Lana.
We houden onze ouderavond op woensdag 26 september, 19.45u is er koffie en thee en
20.00u beginnen we, wees welkom!!!
Binnenkort komt er meer over in het fonteintje te staan.

Klas 5-6

Op de voorkant: bordtekening van klas 1-2

