
 
   
 

 

18 sept  Schoolreis klas 3  
25 sept Ouderavond klas 1,19.45 uur inloop, start 20.00 uur  
27 sept Boeken en mineralentafel en Wolster 
28 sept Michaëlsfeest voor klas 1 t/m 6 
29 sept  Michaëlsfeest voor de kleuters 
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 
5 okt School gesloten wegens landelijke stakingsdag 
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 
 

Wellicht heeft u uit de landelijke media vernomen dat 5 
oktober een landelijke stakingsdag voor scholen uit het 
primair onderwijs wordt georganiseerd. Bij ons op school 
is dit in de vergadering besproken en de uitkomst is dat 
wij als school deze dag ook gaan staken. Persoonlijk vind 
ik het goed dat we als onderwijsveld solidair zijn met 
elkaar. Het gaat niet alleen om de hoogte van het salaris. 
Het tekort aan leerkrachten, het aanzien van het vak en 
de werkdruk spelen ook een belangrijke rol. 
Daar heeft de overheid grotendeels zelf voor gezorgd. 
Groet Harry 
 

Er is weer een plek vrij gekomen in de oudergeleding van 
de MR. Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem 
contact met ons op via de   
mail: mrtoermalijnmeppel@gmail.com of spreek ons 
even aan op school. We horen graag het graag! 
Verder is de eerste MR vergadering die gepland stond 
voor woensdag 20 september verzet. Nieuwe datum 
volgt. 
Ellen & Katrien 
 

Op donderdag 28 en vrijdag 29 september vieren we het 
Michaëlsfeest. 
Alle kinderen van klas 1 t/m 6 kunnen hun moed tonen in 
de activiteiten die ze die dag gaan doen, kleuters vieren 
dit feest als een oogstfeest op vrijdag 29 september: de 
eigenlijke Michaëlsdag. 
Nadere informatie betreffende het feest komen volgende 
week in het weekbericht. 
Voor nu alvast:   
Klas 4, 5 en 6 fietsen naar het Michaëlsfeest. Wilt u er 
die week voor zorgen dat er voor alle leerlingen van klas 
4, 5 en 6 een goedwerkende fiets op school aanwezig is. 
Donderdagmiddag 28 september om 13.45 uur wordt het 
Drakenspel gespeeld door klas 1 t/m 6: uit iedere klas 
verslaat een dappere “Joris” de draak. Hierbij zijn jullie 

van harte uitgenodigd om na dit spannende schouwspel 
te komen kijken.  
Voor het maken van, bijvoorbeeld, herfstslingers in 
klassen en gangen mag je je kind herfstattributen 
meegeven naar school zoals: herfstbladeren, kastanjes, 
eikels, rozebottels, zonnebloemen, dennenappels 
enzovoorts. 
Kleuterouders ontvangen per mail een ouderbrief 
betreffende  de Michaëlsdag. 
Rikke, Betsie, Helge en Dieuwke 
 

Dinsdag mochten we kijken en meedoen met Fiora en 
Steven van het Na Fsiora Duo .Buiten in het amfitheater 
klonken schaterlachen,er waren blije gezichten te zien , 
wat een fijn samen-zijn. Tijdens de pauze erna, 
probeerden vele kinderen de trucs nog eens uit op het 
plein.  
Het is fijn om iets te schenken als het zo intens wordt 
ontvangen.  
Lucie Luijckx 
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Dinsdag 12 september traden op school op: 
Fiora Beuger, Nederlands muzikante en oud-vrijescholier 
en Stephen Owino, Keniaanse acrobaat en acteur 
vormen samen het Na Fsiora duo met hun act Ac(ro) 
cordion. 
 
Stephen richtte samen met zijn broers Nafsi Africa 
Acrobats op, een organisatie die acrobatiek- dans-en 
muziekles verzorgt in de sloppenwijken van Nairobi. 
Hierdoor krijgen kansarme kinderen de mogelijkheid om 
zich kunstzinnig te uiten, aan een betere toekomst te 
werken en plezier te maken. Daarnaast speelde Stephen 
de afgelopen negen jaar op Europese en Afrikaanse 
festivals, bij circussen en variétés. Hij geeft ook 
workshops, acrobatiek- en Afrikaanse dansles. 
Fiora Beuger,muzikant ( piano, accordeon en zang), 
componist en performer, werkt voor theater, circus en 
speelt in verschillende bands, geeft muziekles en 
workshops. Fiora werkt samen met de acrobaten van 
Nafsi Africa Acrobats bij circus Zanzara. Gefascineerd 
door de verhalen van hun werk reisde ze af naar Kenia 
om daar hun project te bezoeken. 
Samen ontwikkelde zij een act die meteen met groot 
succes op de Nairobi Waldorf Scool ( de Vrije School in 
Nairobi) konden spelen. 
Zo ontstond hun idee om hun act en acrobatiek 
workshops aan te bieden aan vrije scholen in Nederland 
en andere Europese landen, om met een gedeelte van 
de opbrenst Nafsi Africa Acrobats te steunen zodat zij 
hun werk met de kinderen kunnen voortzetten. Zo waren 
ze o.a. in Milaan, Kroatie. Ze waren ook op Europese 
straatfestivals zoals  All Mellow in Almelo en Berlin lacht. 
En dinsdag bij ons op school, deze week 2 keer op  de 
school in Zwolle. 
Steven reis dit weekend terug naar Kenia, waar hij weer 
met zijn groep gaat werken met de straatkinderen. 
meer info: email: Fiorabeuger@gmail.com 
www.nafsiafrica.com, www.fiora.nu 
 

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)  
 

Voeldozenwedstrijd bibliotheek Meppel 
Oproep aan alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar die van 
griezelen en lekker eng houden! 
De bibliotheek daagt kinderen van 6 tot en met 12 jaar uit om 
de meest spannende, griezelige of mysterieuze voeldoos te 
maken voor onze spannende voeldozen wedstrijd.  
Hoe maak je een voeldoos: 
Neem een niet al te grote doos, bijvoorbeeld een 
schoenendoos, of haal een doos bij de balie in de bibliotheek 
op=op. Maak hier een rond gat in, door het gat moet een 
volwassen hand passen. Versier de buitenkant van de doos. Dit 
mag je doen door te verven, kleuren, knippen, plakken etc. 
Maar zorg dat de versiering bij het thema van de 
Kinderboekenweek past, dus lekker eng. Misschien kun je de 
voeldoos zelfs wel bij een lekker spannend boek laten passen. 
Maak bijvoorbeeld een Griezelbus, of draak Norbert  van Harry 
Potter. Of misschien ben je meer van de enge beestjes en geef 
je de doos de vorm van een spin of krokodil. 
Zorg voor een spannende binnenkant, kijk voor ideeën op 
bijvoorbeeld internet/Pinterest. Denk om het volgende:  Handen 
moeten schoon uit de voeldoos komen, we kunnen geen 
handen wassen in de bibliotheek. En de materialen moeten niet 
bederven, dus geen gekookte spaghetti of andere etenswaren.  
Lever de voeldoos uiterlijk op 30 september in bij de 
bibliotheek. Je voeldoos krijgt dan een nummer en wordt op 4 
oktober  geplaatst in de bibliotheek. Vanaf 4 oktober mogen alle 
bibliotheekklanten stemmen op hun favoriete voeldoos. Op 15 
oktober maken we de twee winnaars bekend. Zij krijgen een 
lekker spannend boek.  
We zien al jullie voeldozen graag binnenkort in de bibliotheek. 
Succes en veel plezier met jullie ontwerp 
Team educatie Bibliotheek Meppel 
 

Kinderboekenweek, bibliotheek Meppel 
We gaan een griezelig najaar tegemoet in de Drentse 
bibliotheken. Want van 4 t/m 15 oktober vieren we de 
Kinderboekenweek onder het motto 'Gruwelijk eng!'.  
Kom naar de bibliotheek voor een lekker spannend boek of laat 
je kind meedoen met een ‘griezelige’ activiteit. Knutselen, 
‘griezelige’ proefjes doen, een doolhof of de griezelbuzz 
bekijken; er is genoeg te doen. Een abonnement is tot 19 jaar 
gratis. Meer informatie over de activiteiten op 
www.bibliothekendrenthe.nl. 
In de Kinderboekenweek worden ook het Gouden Penseel voor 
het mooist geïllustreerde kinderboek en de Gouden Griffel voor 
het best geschreven kinderboek bekend gemaakt. Janneke 
Schotveld, auteur van de populaire kinderboekenreeks 
Superjuffie!, schrijft het Kinderboekenweekgeschenk 
Kattensoep. Het Prentenboek van de Kinderboekenweek is 
Knikkeruil  door schrijfster Maranke Rinck en illustrator Martijn 
van der Linden.  
Om alvast in de stemming te komen kun je met je kind het 
swingende liedje van ‘Kinderen voor Kinderen’ oefenen 
Kinderen voor Kinderen  
 
Boekentip onderbouw:  
Harmen van Straaten - En toen kwamen de monsters  
Jesse weet het zeker: er zit een monster onder zijn bed. En in 
de autosloperij van zijn vader zijn er nog veel meer. Groot, klein 
en harig. Ze verstoppen zich in en onder de auto's, of in de 
kofferbak. Waarom? 
 

mailto:Fiorabeuger@gmail.com
http://www.nafsiafrica.com/
http://www.fiora.nu/
http://www.bibliothekendrenthe.nl/
https://youtu.be/KXaz-_OxSs8
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Boekentip bovenbouw:  
Tosca Menten - Gruwelijk grappige griezelverhalen  
Gruwelijk grappige griezelverhalen is een verrassende bundel 
vol gruwelijk grappige griezelverhalen, weetjes, versjes en 
geestigheden. Om vooral NIET te lezen voor het slapengaan! 
 

Art Journaling 

 
Voor de kinderen van 10 jaar is er bij ZiEN kunst &coaching 
een nieuwe workshop ART JOURNALING 
Deze gaat het hele jaar door. Je kunt op elk moment instappen. 
We starten in oktober op een daarvoor geschikte middag na 
schooltijd. Het duurt 1,5 uur.  
Elke 14 dagen maak je een pagina in je kunstdagboek. Als het 
af is kun je er een hoekje in je kamer mee versieren. Of telkens 
van de plank halen om het boek, door wie jij het wilt, te laten 
bewonderen.  
We werken met allerlei verschillende teken -en schilder- en 
collagetechnieken.  
Het wordt gegeven door Diny Kiers. Ze heeft 7 jaar op de vrije 
school in Emmen gewerkt en heeft nu een eigen atelier aan de 
Ceintuurbaan 27 bij  het centrum van Meppel. De kosten zijn 
12,50 euro per keer inclusief materiaal. Een boek kost 10,00 
euro. 
Bij opgave graag even vermelden welke middagen voor jou 
geschikt zijn. 06-52546505 of via de website www.zien-kunst.nl 
ook voor meer info! 
Er zijn ook 2 groepen Art Journal voor volwassenen, dus heeft 
u interesse neem contact op met Diny Kiers. 

 

Woensdagmiddag Tennis 
Op woensdag 27 september organiseert Sportteam Meppel van 
14.00-16.00 uur voor kinderen uit klas 1 tot en met 4 (groep 3 
tot en met 6)  woensdagmiddag tennis. Deze middag vindt 
plaats bij MLTC, Sportpark Koedijkslanden 2 in Meppel. 
Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Aanmelden 
kan tot 20 september http://wqd.nl/SP3G. Vol=vol. 

 
Michaëlspel 

 
 

Atelier voor ouders en opvoeders 

 
 

Dieuwke Ravi en Luuk 
Herma  Wisse en Noud 
Klas 1  Finn 
Klas 2  Wayra 
Klas 3  Cleo 
Klas 4  Eske 
Klas 5  Finn IJ. 
Klas 6  Arvid 
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