22 september 2017

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
13.45 uur Drakenspel
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
18 okt MR vergadering
19 okt Ouderavond klas 4, 19.45 uur inloop, start 20.00 uur
23 okt tot en met 27 oktober HERFSTVAKANTIE

De ouders van de kinderen van de bovenste gang gaan
niet mee naar de boven.
Alle ouders wachten buiten

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!
De eerst MR vergadering is op 18 oktober.
Ellen & Katrien

Op donderdag 28 september vieren de klassen 1 t/m 6
het Michaëlsfeest. De kleuters vieren dit feest op vrijdag
29 september. Alle kinderen kunnen tijdens het
Michaëlsfeest hun moed tonen in de spelletjes die zij op
deze dag gaan doen.
De klassen 1 en 2 gaan groepsgewijs een klein spel met
de draak spelen op het schoolplein. Klas 3 gaat appels
plukken en klas 4, 5 en 6 gaan naar de Engelgaarde.
Klas 4, 5 en 6 gaan donderdagochtend (rond kwart voor
negen) op de fiets naar de Engelgaarde. Willen jullie
zorgen dat de kinderen van deze klassen op donderdag
een fiets tot hun beschikking hebben? Stevige schoenen

zijn ook belangrijk deze dag, evenals een goed gevulde
broodtrommel voor de lunch. Bij regenweer is een
regenpak van belang.
Donderdagmiddag 28 september om 13.45 uur wordt het
drakenspel gespeeld door de klassen 1 tot en met 6. Uit
iedere klas verslaat een dappere ‘Joris’ de draak.
Uiteraard hopen we dat alle ouders bij dit spannende
schouwspel aanwezig zullen zijn.
Voor het maken van, bijvoorbeeld, herfstslingers mogen
de kinderen van de kleuterklassen en de klassen 1, 2 en
3 herfstattributen meenemen naar school. Bijvoorbeeld
herfstbladeren, kastanjes, eikels, rozebottels,
zonnebloemen, hortensiabloemen, dennenappels
enzovoorts.
Kleuterouders hebben een ouderbrief ontvangen
betreffende de Michaëlsdag op vrijdag 29 september. De
kleuters hoeven deze dag geen broodtrommel mee. Zij
eten die dag oogstbroden en meer lekkers. Willen de
kleuterouders denken aan de herfstslingers? Graag
uiterlijk woensdag inleveren. Deze ochtend zit het
appelvrouwtje in de kleutergang, vandaar dat de
kleuterdeur die dag rond 8.25 u opengaat.
Rikke, Betsie, Helge en Dieuwke

Wij waren naar bakker “Bas bakt” geweest/ We gingen
kijken hoe het werkt. We kregen een hele uitleg. Juf
Patricia haalde brood om te proeven. Toen gingen we
weer naar school. Ze deelde het uit.
Silke Marije en Hugo.

De derde klas is afgelopen maandag naar het
openluchtmuseum in Arnhem geweest. Hier hebben de
kinderen kunnen kennismaken met veel verschillende
oude ambachten.

Met opmerkingen [A1]:

Ik wist niet dat aardkorsten over elkaar schoven. Er
komen dan twee platen over elkaar wat een behoorlijke
aardbeving kan veroorzaken - Rozemarie
We hebben live de aardbevingen gevolgd in Mexico via
de site ‘seismic monitor recent earthquakes -Bram
Vroeger dacht ik altijd-stenen, saai, maar nu ben ik
benieuwd wat er in zit - Rosalie
Wist je dat kalk oplost in water? Ik leerde het in deze
periode en bijvoorbeeld ook over graniet en
stollingsgesteenten - Nyam
Het heeft mij geraakt hoeveel mensen, dieren en planten
sterven bij modderstromen, orkanen, tyfoons,
aardbevingen en vulkaanuitbarstingen - Norah
Nu weet ik dat er veel vulkanen actief zijn en heel veel
ook niet meer - Mathieu
Ik hield altijd al van edelstenen en kristallen, maar rotsen
en kiezelstenen vond ik meer om tegenaan te schoppen
als je boos bent. Nu wil ik weten wat erin zit - Femke
Vroeger was er veel meer zuurstof dan nu op aarde en
daardoor waren dieren veel groter dan nu. Er waren
duizendpoten van 2 meter en mensen zouden dan
reuzen zijn -Thomas P
Wist je dat er vulkanen zijn waaruit zwarte lava stroomt.
Je kunt het met een lepel opscheppen om monsters te
nemen. ‘s Nachts is deze lava roodgloeiend - Finn
Vroeger dacht ik dat een vulkaan magma was dat
omhoog werd geduwd. Nu weet ik dat er ook mineralen
mee omhoog kunnen komen. Magma uivloeiing in zee
heet basalt, op het land noemen we het lava - Nickolaï
De stenen in ons land zijn door rivieren en ijs gebracht.
Er kunnen kristallen in zitten. Ze komen nog steeds uit de
bodem omhoog, bijvoorbeeld als je ploegt - Lars
Wat leerden we in de periode geologie-mineralogie - klas
zes
Zonder de kern zou er geen magnetisch veld zijn en zou
er geen leven zijn, ook al is de kern heel gevaarlijk Sterre
Ik ben te weten gekomen dat edelstenen en kristallen
afkomstig zijn van magma - Pepijn
Aardplaten zijn nog steeds in beweging, dat noemen we
tektoniek - ze schuiven langs elkaar, over elkaar, van
elkaar - Arvid
Vroeger dacht ik dat bergen een hoop stenen waren, nu
weet ik dat ze omhoog zijn gedrukt door krachten uit de
aarde - Thomas de R
Wist je dat de langste kristallen ter wereld 12 m. zijn. Je
vindt ze in kalkgrotten - Olaf
We weten nu meer over het ontstaan van de aarde - van
gaswolk naar vloeibaar naar hard - Thijs
Ik wist niet dat pyroclastische lawines bestonden en dat
ze zo levensgevaarlijk kunnen zijn - Merlijn
Pyroclastische lawines (snelheden tot wel 725 km)
worden veroorzaakt door uitbarsting van vaste of half
vloeibare lava. Mensen stikken in het roet en het is er zo
heet dat mens en dier door hitte (tot wel 850 gr.)
omkomen - Jelle B
Ik vond het heel interessant hoe Alexandra de foto’s van
de Etna zo mooi uitlegde. Ze is er zelf geweest -JelleJ

Voorlopig worden er door persoonlijke omstandigheden
geen lierlessen gegeven. Na de kerstvakantie begint
Irmin waarschijnlijk weer met de lessen. Heeft u nog een
lier thuis wilt u deze dan inleveren op het secretariaat.
Irmin komt deze lieren binnenkort ophalen en zorgt
ervoor dat ze bij het begin van de lessen weer gestemd
en wel aanwezig zijn.
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Gerard Reijngoud spreekt over de geschiedenis van de
Vrijeschoolbeweging.
Ook belangstellenden van onze school zijn van harte
uitgenodigd om deze ouderavond bij te wonen.
De avond begint om 20.00 uur. Tuinstraat 1 9404 KK Assen.

Voeldozenwedstrijd bibliotheek Meppel
Informatie hierover hangt op het kinderprikbord meteen rechts
bij de ingang

Art Journaling

De ouderbibliotheek is er voor alle ouders van onze
school. In deze bibliotheek kunt u boeken lenen over
allerlei onderwerpen die met ons onderwijs te maken
hebben. Dit kan achtergrondinformatie zijn over het
gedachtengoed van Rudolf Steiner, maar ook boeken
met informatie over het maken van een seizoentafel, het
vieren van jaarfeesten of het geven van een
(kinder)feestje. De bibliotheek is te vinden in de Halde op
het podium. Iedere woensdagochtend is de bibliotheek
geopend van 8.30 – 9.30 uur. U bent van harte welkom!

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.

Atelier voor ouders en opvoeders
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)

Vrije School de Es

Op het prikbord, links bij de ingang vindt u meer
informatie over het atelier voor ouders en opvoeders

Dieuwke
Herma
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Klas 5
Klas 6

Hailie en Saïra
Juliëtte, Heleen en Branco
Ohle
Femke
Suzan
Arwan
Priya
Jelle J.

Woensdag 27 september heeft vrije school de Es een
algemene ouderavond met als thema: Wie is er nu niet
nieuwsgierig naar de geschiedenis van het Vrijeschool
onderwijs?
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