
 
   
 

16 okt Kleuterouderavond 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  

 

U heeft nog tot en met zondag om het 
oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. Wij zouden 
het erg op prijs stellen als u de moeite neemt om dat voor 
ons te doen. 
 

Alle kleuterouders zijn van harte welkom aanstaande 
maandag 16 oktober op de ouderavond in de 
kleuterafdeling. Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 
uur in beide klassen. 
Helge, Jacquolien, Dieuwke 
 

Het valt de laatste jaren niet mee om met een aantal 
ouders te klussen op school. We hadden voorheen altijd 
1 à 2 klusdagen op de zaterdag die werden minimaal 
bezocht. Afgelopen schooljaar hebben we het 
geprobeerd met klusavonden, ook dit was geen 
doorslaand succes. Toch is het belangrijk om samen de 
school netjes te houden. Geld voor alle klussen die 
gedaan moeten worden is er niet of zal afgaan van zaken 
die het vrijeschool onderwijs kenmerken. Ik heb dus voor 
dit jaar een nieuwe insteek bedacht: 1 zaterdag in de 
maand werk ik op school. Een ieder die aan wil schuiven 
is van harte welkom. 
Wat doe je op een klusdag: 
Wat echt prioriteit heeft op dit moment is het schilderen 
aan de binnenkant van de school. De eerste verdieping 
is hard toe aan een schilderbeurt, muren en kozijnen. In 
de Halde moeten de kozijnen nog geschilderd worden, 
nieuwe tochtstrips geplaats en de muur op het podium 
moet gesaust. De trap moet geschuurd en gelakt worden. 
De branddeuren zijn tot doordraaideuren gemaakt de 
kozijnen moeten nog altijd geschuurd en geverfd worden. 
Entree halletje moet geschilderd worden incl. kozijnen 
zowel hoofdentree als kleuterentree. Op de begane 
grond kan er gesopt worden: muren afsoppen e.d. Er is 

altijd werk op het schoolplein, grondig vegen onkruid 
wieden, nieuwe tuinideeën uitvoeren, schutting 
repareren. Er moet nog een ijzeren paal in het plein 
gestort worden waarin de Meiboom kan staan tijdens het 
pinksterfeest. De palen voor het volleybal en korfbal 
kunnen wat laswerk gebruiken voor wat aanpassingen. 
De schoolhekken moeten zo gemaakt worden dat ze vast 
gezet kunnen worden. Kortom er is genoeg te doen En 
voor, denk ik, elk wat wils. De volgende data kan je vast 
in de agenda zetten: Zaterdag 4 november, zaterdag 2 
december en zaterdag 13 januari. Dit is tevens een 
proefperiode of het zo beter werkt. Ik ben vanaf 8:30 tot 
15:30 op school op die dagen. Je bent ook een uurtje 
welkom. Ik hoop dat iedere zaterdag een aantal ouders 
te verwelkomen. Het is wel handig als je van tevoren 
aangeeft als je wilt komen i.v.m. de catering. Er is geen 
kinderopvang.  
Met vriendelijke groet Gerlof 
 

 
Dank jullie wel voor vandaag, Marjolein, Linda, Saartje en 
Florine 
Renske (en ook allemaal bedankt namens team 
Toermalijn) 
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Sinds deze week is er weer een tuingroep actief om de 
tuin rondom school verder in te richten en op te knappen. 
We hebben er zelfs zoveel zin in dat we de tuin al een 
klein beetje opgeknapt willen hebben voor de 
najaarsmarkt. Dat gaan we daarom vrijdagochtend 20 
oktober doen en, wellicht raad je het al: we kunnen 
daarbij alle mogelijke hulp gebruiken. Welke hulp is er 
nodig?  
> Hulp in de vorm van arbeidskracht: mee helpen om 
onkruid uit de tuin te halen. 
> Hulp in de vorm van invullen van de tuin: mocht je thuis 
nog planten hebben staan waarvan je er eentje kunt 
missen, zou je deze dan voor of op vrijdag 20 oktober 
willen schenken aan school? Denk aan lekkere kruiden, 
lavendel, bloeiende struiken of planten, groenten etc.  
Mocht je zelf een aanvullende idee hebben of twijfelen of 
iets geschikt is, schroom dan niet om ons hierover te 
berichten. Om een indruk te krijgen van wie er kan 
komen, zou het fijn zijn om dit te laten weten aan Gerlof 
of Anne Lok. Dat kan via annilok@hotmail.com of via een 
app 06-82003177.  
Dank namens een heel fijne tuingroep, 
Anne Lok 
 

Zpannend Zernike 
Ditt weekend 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. 
 

Voordracht  
Werkgroep Novalis Zwolle nodigt u uit op woensdag 8 

november voor de voordracht 
“Mensenzielen op weg naar de aarde” 

Wat dient er in de geestelijke wereld te worden voorbereid om 
op aarde te kunnen incarneren? 
Welke krachten helpen de mensenzielen om zich met een 
fysiek lichaam te kunnen verbinden. Bij deze gedachtes kan het 
even “stil ” worden in jezelf. 
Myriam Driesens, priester van de Christengemeenschap in 
Eindhoven zal deze voordracht houden in de Ridder Joriszaal 
van Vrije School Michael te Zwolle. 
Als Werkgroep Novalis Zwolle zijn we blij Myriam Driesens 
bereid te hebben gevonden om bij ons hierover te komen 
spreken. Na de pauze zal zij haar voordracht verder uitwerken. 
Inloop vanaf 19.30 uur. Opening met muziek,De voordracht 
begint om :20.00 u. Afsluiting met muziek om 22.00 uur. 
U kunt voor deze avond intekenen door een bedrag van € 7,- 
0ver te maken op rekeningnummer NL78 TRIO 0338 6455 19 
t.n.v. HJP van Hove onder vermelding van Novalis 8 november. 

Informatie: 038 420 10 14, Email: hjp.vanhove@gmail.com 
Even een mailtje sturen is fijn zodat we weten op hoeveel 
mensen we mogen rekenen.   
Wij hopen u op deze avond te mogen ontmoeten,  
Namens Werkgroep Novalis Zwolle,  
Henk van Hove. 
 

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. 
 

Dieuwke Madelief en Mirza 
Herma  Reza en Armando 
Klas 1  Lynn 
Klas 2  Max 
Klas 3  Sanne 
Klas 4  Julia 
Klas 5  Jan 
Klas 6  Lars 
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