
 
   
 

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  

12 dec Paradijsspel 
 

Op de maandagmiddag  vormen we een groep met 
enkele kinderen. Elke maandag komen we bij 
elkaar. Deze kinderen hebben het nodig om extra leerstof 
en verrijkende opdrachten aangeboden te krijgen. Voor 
deze kinderen is het ook van belang dat ze met elkaar in 
gesprek komen en hun ervaringen kunnen delen. Dit zijn 
de hoogbegaafde kinderen bij ons op school. Ik heb het 
speciaal een "nieuw initiatief" genoemd omdat we er met 
elkaar een naam voor gaan bedenken. We hebben al 
één middag met elkaar gewerkt. Het komende schooljaar 
gaan we dit verder vorm geven. 
Lenie Brouwer. 
 

Afgelopen donderdag 19 oktober zijn wij met klas 5 naar 
de beeldentuin van de Havixhorst in De Wijk geweest. 
Eric Claus exposeert daar t/m 2 november 2017.  
Als inleiding op de beelden speurtocht hebben we een 
leuke voorstelling gezien. We werden uitgedaagd om het 
verhaal bij de beelden te bedenken. In de speurtocht 
kwamen we allerlei prachtige, indrukwekkende, maar ook 
spannende en griezelige beelden tegen. Onderstaande 
beelden hebben de meeste indruk achtergelaten:  
Het bonusvraag beeld, want in het gezicht zaten 
meerdere gezichten verstopt. Hoeveel neuzen konden 
we vinden? Het beeld ernaast was het 
indrukwekkendste, want het vertelde het verhaal van de 
Twin Towers van 9/11. 

 

En ten slotte het beeld met de naam Dodendans, maar 
wat heeft de man nou in zijn hand? 

 
Als we een vraag hadden beantwoord kregen we een 
letter en aan het eind van de speurtocht konden we een 
woord puzzelen. 

 

 

20 oktober 2017 
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Peuter-, kleuter- en klas 1 en 2 ouders welkom vanaf 
19.45 uur. Kom in de klassen voor maken en/of ophalen 
van materialen en instructie. 
 

 :  

Markt: plezier, ontmoeting, mooie materialen, fijne sfeer, 
publiciteit, assortiment van restaurant 6e klas, opbrengst 
is vaak ten goede van extra dingen voor school.(Deze 
vrijdag, bijvoorbeeld, wordt de laatste hand gelegd aan 
nieuwe toneelgordijnen (coulissen)) 
Bij dit weekbericht vinden jullie de marktaffiche. 
Vriendelijk verzoek om de poster uit te printen en op te 
hangen in je dorp of stad , of op je auto of huisraam kan 
ook …. 
Voorbereidingsproces is al draaiend: Er hebben zich al 
verschillende verkopers gemeld, knutsels zijn al bedacht, 
bekend is wie vrijdag de marktkramen gaan neerzetten in 
de verschillende lokalen, gangen en zaal. 
In volgende weekberichten meer nieuws. 
De marktcommissie 

 

Willen jullie allemaal je kind(eren) blijven controleren op 
neten en luizen. In klas 1 zijn er neten gevonden. 
 

 
 

Melle van der Brug heten wij van harte welkom in de 
kleuterklas van juf Dieuwke en juf Jacquolien. 
 

Alle tuinwerkers hartelijk bedankt! 

 
 

De gordijnen zijn klaar. Dank aan alle handen die 
meegeholpen hebben. 
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In januari 2018 zal als alles goed gaat het gezongen 
Driekoningenspel ook weer worden opgevoerd voor de 
kinderen van de school. Maar... we missen nu nog een 
page, Maria, Jozef en de Engel. Ook is nog niet duidelijk 
of Koning Caspar dit jaar meedoet. Bij deze roepen we 
belangstellende ouders op om de zangers en spelers 
aan te vullen. De repetities vinden plaats op 
zondagavond van 19.30 tot 21.00uur  in de aula van de 
school .De eerste van de zes 
Repetitiebijeenkomsten is op zondag 12 november. 
Voor opgave en/of informatie:  
Charlotte Luijerink 0522-480939,  
Henk Van Hove 038-4201014  
of Wytse Ferwerda 0522-259020 
 

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

 
Grote Gymfeest 
Op zaterdag 28 oktober, dat is de tweede zaterdag in de 
herfstvakantie, houdt FC Meppel Gymnastiek voor de 4e keer 
Het Grote Gymfeest! 
Zij willen alle kinderen van 1 tot en met 12 uitnodigen om dit 
feestje mee te vieren! 
Sporthal de Koedijkslanden (’t Palet) is die dag van 12.30 u tot 
15.30u gevuld met allerlei leuke (gym)toestellen, trampolines, 
springkussen en nog veel meer en kinderen kunnen daar gratis 
gebruik van maken. Zo kunnen ze mee doen met het Nijntje 
Beweegdiploma, acrogymnastiek, turnen, streetdance en 
trampoline springen. 
Ook kunnen de kinderen geschminkt worden, lekker springen 
op een luchtkussen en zijn er suikerspinnen te verkrijgen. De 
entree is geheel gratis en aanmelden vooraf is niet nodig. Jij 
komt toch ook? Meer informatie vind u op 
www.fcmeppelgymnastiek.nl  
 

Kleutergymnastiek 
Daarnaast biedt FC Meppel Gymnastiek speciaal voor kleuters 
gymlessen aan. Juist voor deze groep kinderen is het belangrijk 
om te bewegen want gymnastiek is een prachtige basis voor 
elke sport die het kind later zal gaan beoefenen. Gymnastiek is 

heel goed voor de fijne motoriek van een kind en daarnaast is 
het goed voor de sociale ontwikkeling. FC Meppel Gymnastiek 
biedt meerdere kleuteruren aan maar op de maandag in de 
gymzaal van de Oosterboerschool is er nog voldoende ruimte 
om kleuters te plaatsen. Deze les is van 16.00 u tot 17.00u. 
Kinderen mogen de 1e drie keer gratis mee doen. Dit geldt 
trouwens voor alle lessen die FC Meppel Gymnastiek aanbied.  
 

De kleine vuurtorenwachter 
Zondag 5 november gaat de nieuwe voorstelling van 
productiehuis Valentijn in première in Ogterop. Vorige week 
hebben er veel kinderen van de Toermalijn genoten van De 
Drakentemmer. 
 
Een uitgelicht verhaal 
Stel je voor dat je opa vuurtorenwachter is en dat je iedere dag 
boven in de vuurtoren mag zijn. Opa weet alles over de 
schepen, de sterren, de zee en verre einders. Wanneer opa 
dood gaat helpt Sylke zijn oma en wanneer ook zij er niet meer 
is, mag Sylke op de vuurtoren passen, maar dan gebeuren er 
ineens wonderlijke dingen.Het lijkt wel of hij een opdracht krijgt, 
maar van wie ? Hij moet de zee op, een reis maken naar het 
koude noorden, maar waarom? Het is net of dit met zijn 
grootouders te maken heeft. En wat wil die walvis van hem? 
De kleine vuurtorenwachter is een voorstelling over afscheid 
nemen, liefde en moed.Twee vertellers vertellen en spelen het 
verhaal met woorden, beelden, schaduwen en schimmen in 
een grote witte tent waar ook van buitenaf op geprojecteerd 
wordt. 

 
 

De Bazuin 

 

http://www.fcmeppelgymnastiek.nl/
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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. 
 
 
 
 
 
 

Dieuwke  
Helge  Elin en Juliëtte 
Klas 1   
Klas 2   
Klas 3   
Klas 4   
Klas 5   
Klas 6   
 

 
Fijne vakantie! 
 

 
 

tel:0338%206455%2019
tel:038%20420%2010%2014
mailto:hjp.vanhove@gmail.com
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