
 
   
 

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 
6 nov Ouderwerkavond kleuters en klas 1 en 2 
8 nov Ouderpanel 
8 nov Ouderavond klas 5, 19.45 uur inloop, start 20.00 uur 
9 nov Sint Maarten, alle leerlingen zijn ’s middags vrij  

14 nov Oudergesprekken 
15 nov MR vergadering 
17 nov  Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

17 nov en 18 nov Herfstmarkt 
23 nov Oudergesprekken 
24 nov Schoonmaak Advent 
27 nov Eerste Advent 
27 nov  Adventstuintje kleuters 
29 nov Studiedag kleuterleidsters, alle kleuters zijn vrij  

 

Komende woensdagavond is er een algemene 
ouderavond op school. Gerben Deenen van de 
schoolbegeleidingsdienst van vrijescholen zal deze 
avond een voordracht houden. Aan het begin van de 
avond zal Gerard Rijngoud zal iets vertellen over het 
atelier voor ouders. U bent allen van harte uitgenodigd. 
 

Denkt u aan het invullen van het 
oudertevredenheidsonderzoek waarvan u de inlog 
toegestuurd gekregen heeft..  
 

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@toermalijn-
meppel.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. 
 

Ik ben mijn grijze vest kwijt. Hij is lang met grijze 
glittersterren. Ik ben hem in de Halde kwijtgeraakt. Als je 
het vest gevonden hebt wil je het dan aan mijn geven of 
ophangen bij klas 4. 
Hateya klas 4 
 

Amber Brand in de kleuterklas van juf Dieuwke en juf 
Jacquolien. 
 

Wij wensen Floor Talsma, Norah Swart, Nyam Bekoe en 
Mathieu Pruntel veel succes toe op hun nieuwe school. 
 

Landelijke sprookjesdag 

 
Het sprookje van deze sprookjesdag hangt op het prikbord bij 
de voordeur. Heeft u een moment tijd dan kan het van het 
prikbord gehaald worden om te lezen. Daarna graag weer 
terughangen. 
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Lieve vrouwen! 
Nog een week en dan is het weer tijd voor de rode tent ❤. 

Ik (Isis) kijk er nu alweer zo naar uit om te verbinden. 
Graag wil ik van een ieder die komt, vragen of ze iets willen 
mee nemen voor de talkingstick die we gaan maken. 
Dit kan van alles zijn, een steen, een veer, een munt, een klein 
briefje met een zin of een tekst, etc. Iets waarvan jij voelt en 
vindt dat het klopt.  
Verder is de aanstaande volle maan de jachtmaan. Tijd van 
bijvoorbeeld transformatie. 
Je jaagt nu niet echt letterlijk, maar je kunt en mag bijvoorbeeld 
wel gaan voelen waar jij nu je aandacht op vestigt. Waar richt jij 
je aandacht en emoties op? Wat wil je wel en wat wil je niet? 
We kunnen stil staan bij wat je tegenhoudt om eventuele 
blokkades en bepaalde energie los te laten. 
We zien jullie graag vrijdag 6 oktober! 
De locatie: NS station van Meppel. Tussen "de huiskamer" en 
Hypotheker kan je naar binnen en bij de glazen deur 
aanbellen.  
Auto niet voor de deur zetten maar verderop in de straat of op 
de P&R.  
Welkom vanaf 20.00, we willen graag starten om 20.15 uur.  
Vrijwillige bijdrage, koffie en thee zijn gratis :) zelf iets lekkers 
meenemen om te delen is altijd goed! 
Graag aanmelden bij mij, Isis. isis.schuring@outlook.com 
 

Techniek Tastbaar 
Vrijdag 13 oktober zijn er van 14.00 – 21.00 uur technische 
bedrijven die zich op de locatie Stad en Esch Beroepencollege 
presenteren. Van de autogarage om de hoek tot een 
boorplatform in de Waddenzee en een biologisch zuivelbedrijf: 
techniek is overal en overal zijn technici nodig. Wie kiest voor 
een loopbaan in de techniek heeft een grotere kans op een 
baan op eigen niveau en binnen het eigen vakgebied ten 
vinden en kan rekenen op een mooi start salaris. 
Meer dan 40 regionale bedrijven en instellingen laten jou zien 
wat er mogelijk is met een opleiding in de techniek op alle 
niveaus (van MBO tot Universiteit) 
Beleef en verwonder door zelf dingen te maken en te doen! 

De deelnemende bedrijven komen uit zeer uiteenlopende 
branches en geven een breed beeld van de moderne techniek 
en mogelijkheden voor een loopbaan in de techniek. Kom 
lassen, 3D-printen, houtbewerken, heftruck rijden, laboratorium 
proeven doen en nog veel meer! 
Beleef, ervoer, doe, kies techniek. Aanmelden voor deze dag 
kan op de website www.techniektastbaar.nl/meppel  

 
 
 
 
 
 
 

Zpannend Zernike 
Het weekend van 14-15 oktober staat in het teken van 
wetenschap en techniek. Onder de noemer 'Zpannend Zernike' 
is er op deze dagen van alles te beleven in Groningen. Op 
zaterdag in de binnenstad van Groningen, op zondag op de 
Zernike Campus. Zelf proefjes doen, er zijn demonstraties, je 
kunt praten met echte wetenschappers, ontdekken en naar 
boeiende verhalen luisteren. Toegang is overal gratis.  
Het hele programma is te vinden op: 
http://www.zpannendzernike.nl/   
 

Dag van de Techniek in Meppel 
Zaterdag 4 november is het weer bedrijvendag in het kader van 
de dag van de Techniek. 

 

Dieuwke Marin en Iano 
Herma  Cato en Marlinde 
Klas 1  Mikay 
Klas 2  Abel 
Klas 3  Huub 
Klas 4  Fee 
Klas 5  Caspar 
Klas 6  Thomas 
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