29 september 2017

2 okt
3 okt
5 okt
9 okt
11 okt
18 okt
19 okt
23 okt

Ouderavond klas 6, 19.45 uur inloop, start 20.00 uur
Ouderavond klas 2, 19.45 uur inloop, start 20.00 uur
School gesloten wegens landelijke stakingsdag
Start Kinderboekenweek
Algemene ouderavond, 19.45 uur inloop, start 20.00
uur
MR vergadering
Ouderavond klas 4, 19.45 uur inloop, start 20.00 uur
tot en met 27 oktober HERFSTVAKANTIE

De schoolgids is onderweg naar de drukker. Om vast
inzage te hebben kunt u via deze link de schoolgids
digitaal bekijken. https://toermalijnmeppelmy.sharepoint.com/personal/directie_toermalijnmeppel_nl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1bf2f2
bcf058646b3bd5986b4915eb80d&authkey=AfOJcCL7dK
Mrx0SQNFSZ-tk

Als bijlage bij het weekbericht zit een brief met als
onderwerp: Oudertevredenheidsonderzoek. Eenmaal in
de twee à drie jaar wordt door onze school een
oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In de brief
kunt u lezen waarom we dit doen en hoe het wordt
uitgevoerd.

De ouders van de kinderen van de bovenste gang gaan
niet mee naar de boven.
Aan het eind van de schooldag wachten alle ouders
buiten op hun kind(eren).

Op 5 oktober is onze school gesloten wegens de
landelijke stakingsdag.

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

Voor de Kinderboekenweek zoeken wij ouders, opa’s en
oma’s, kennissen en vrienden die het leuk vinden om
een keer voor te lezen aan kleuters, klas 1, 2, 3, 4, 5 of 6.
Voor aanmelden of meer informatie: botten@toermalijnmeppel.nl of rheesen@toermalijn-meppel.nl

Bij boekhandel Riemer Barth hebben ze een voor ons
gunstige spaarregeling. Als u een kinderboek koopt en
het kinderboekenweekgeschenk ontvangt dan graag de
bon op school inleveren. School krijgt per gekocht
kinderboek een bedrag om de schoolbibliotheek aan te
kunnen vullen. Bonnen kunnen op het secretariaat
worden ingeleverd.

'Meester' kok Harry proeft de soep voor.
Zesde klassers bereiden een Michaëlssoep voor ouders
Hopen dattie heeft gesmaakt.

In de regen speelden kinderen van klas 4, 5 en 6 hun
moed-spelen in Engelgaarde. Veel nieuwe spelletjes met
als topper het varen in bootjes om een schat te halen
aan de overkant. Er was een gemoedelijke, fijne sfeer.
De ouders die mee waren genoten daarna van een
heerlijke maaltijd in de lerarenkamer. Dank klas 6 en Ilse
daarvoor!
Vandaag kregen alle peuters en kleuters een heerlijke
gepoetste appel van het appelvrouwtje. Ze was er al
vroeg met haar manden vol appels.

Herfstslingers versieren de klas en appeltaart vulde de
buikjes van de kleuters.
Kinderen van klas 1 en 2 toonden hun moed in de
drakentunnel. Er werden vliegers en draakjes gemaakt.
In groepjes bereidden, kookten en bakten de tweede
klassers appelmoes, appeltaart en bowl. Een feestmaal
volgde met prachtige drakenbroden.
Klas 3 plukte appels in de boomgaard van Hans Polei.
Mooie Marie Belles die ze uitdeelden aan alle kinderen.
Ze mochten zelfs een ritje maken in appelwagentjes over
de weg!

’s Middags bekeken we het Sint Jorisspel van klas 5.
Gelukkig lukte het ridder Finn, ridder Isolde, ridder Silke,
ridder Tjalling en ridder Bruno om uit de klauwen en
giftige dampen van de draak te blijven en werden de
prinses bevrijd! Klas 6 dank voor jullie drakenhulp!
Met een zoete ‘Marie Belle’ Michaëlsappel sloten we
deze fijne Michaëlsdag af.
“Michaël, Michaël
Met uw blinkend zwaard,
Schenk ons kracht
Geef ons macht
Goed te doen op aard
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Na de zomervakantie hebben we veel nieuwe kinderen
op school gekregen:
In de kleuterklas van juf Dieuwke en Helge: Joni Pronk
en Elias van Rijn. In de kleuterklas van juf Herma,
Jacquoline en Helge: Rune Kelderhuis, Armando Mulder
Branco Borrél en Floor Winkel. In klas 1: Olivia Brand,
Arthur Borstlap, Kick Bruins Slot, Nine van Wijngaarden
en Roos Vos. In klas 2: Sian Borrél en Koen Vos. In klas
3: Ibbe ten Veen en Koen van Wijngaarden. In klas 4:
Annefleur van Aalderen en Dany Borrél. In klas 5: Finn
van IJzendoorn, Fleur ten Veen, Serra Boer en Mats
Bruins Slot. In klas 6: Sterre van Wijngaarden
We willen jullie allemaal een heel fijne schooltijd
toewensen.

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!

Viva la Musica
Bij dit weekbericht treft u een bijlage aan van koorschool “Viva
la Muscica” In klas 1 en 2 heeft Cecile van der Zee afgelopen
week een leuke les gegeven. Alle kinderen van klas 1 en 2
hebben de hierbij gevoegde folder in papieren versie mee naar
huis gekregen.

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

Atelier voor ouders en opvoeders
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

Sam en Eva
Lauren, Hylke en Floor
Bram
Rick
Levi
Valentijn
Richt
Bram

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
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