
 
   
 

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  

9 nov Sint Maartensviering 17.00 uur  
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 
 

De komende week is Harry op maandag en woensdag op 
de Toermalijn. 
De komende week is Linda (IB) op maandag en vrijdag 
op school. 
 

Het gaat gelukkig beter met Herma. Zij voelt zich sterk 
genoeg om met re-integreren te starten. Tot de 
kerstvakantie komt ze op dinsdag en donderdag twee uur 
naar school. In overleg is er voor gekozen om niet in haar 
eigen klas te starten, maar met individuele kinderen of 
groepjes kinderen. Aan de leerkrachten van klas 1 en 2 is 
gevraagd of er kinderen zijn die extra hulp nodig hebben 
waar zij aandacht aan kan geven.  
 

Ik ben Hendrik Hospes, ben 
getrouwd en heb 2 dochters. Ik 
mag mij sinds kort weer 
Drentenaar noemen. Wij hebben 
een huis gekocht in Rolde. Ik heb 
4 jaar op Ameland gewoond. 
Daarvoor woonde ik in Assen. 
Ik heb een HRM-achtergrond en 
ben trainer geweest van 
medezeggenschapsraden. Heb 
later in mijn carrière de verkorte 
pabo gedaan, omdat lesgeven 

aan kinderen mij erg leuk leek. Ik heb op diverse scholen 
ingevallen en ook lesgegeven aan kinderen van 
vluchtelingen. 
In mijn vrijetijd sport ik graag. De vrijeschool spreekt mij 
erg aan, omdat ik hier een sterke verbinding voel met 
mijn geloof. Ook het kunstzinnige en de ruimte die 
kinderen krijgen om zich individueel te ontwikkelen 
ervaart ik als erg prettig,  
Hendrik Hospes 
 

Deze week komt op woensdag 8 november de 
schoolverpleegkundige op school. De leerlingen die zij 
graag wil zien hebben thuis een uitnodiging gekregen. 
 

Sint Maartensviering donderdag 9 november 2017: 17.00 
u tot ongeveer 18.30 u  
 
Donderdag 9 november vieren we op school Sint 
Maarten. In de loop van de week worden er lampionnen 
gemaakt en pompoenen uitgehold en versierd, zodat ze 
donderdag klaar zijn voor de optocht. De oudere 
kinderen assisteren daarbij in de lagere klassen. Wilt u 
uw kind voor donderdag 9 november gereedschap 
meegeven naar school, voorzien van naam. Handig is: 
een aardappelschilmesje, een lepel en/of appelboor om 
uit te hollen, een gutsje met verschillende opzetstukjes 
om te versieren. Gutssetjes zijn te krijgen bij 
hobbywinkels of via internet. (google gutssetjes). Voor 
(biologische) pompoenen, een handvat en een kaarsje 
wordt door school gezorgd. 
Voor de kleuters worden de pompoenen door hun ouders 
uitgehold. Dat kan op school op 9 november ’s ochtends. 
De peuters hebben al mooie lampionnen gemaakt met juf 
Ine.  
 
De kinderen zijn die dag om 12.45 uur vrij en worden om  
17.00 uur weer op school verwacht.  
Zij mogen in de namiddag naar binnen als de bel gaat.  
Ieder gaat naar zijn/haar eigen klas alwaar de lichtjes in 
de pompoenen worden aangestoken.  
 
Om 17.10 uur zet de optocht zich in beweging: 
kleuterklas Helge/Herma loopt voorop, dan kleuters 
Dieuwke/Jacquolien, de peuters met juf Ine gevolgd door 
klas1, 2 en 3.  
De hele tocht blijven we in deze volgorde lopen. Ouders 
lopen bij hun klas mee in de rij. We zingen samen de Sint 
Maartensliederen. Praten of bellen onderweg verstoord 
de stemming en gesprekken mogen wachten tot na het 
feest. Klas 6 helpt ons bij het oversteken op de 
Stationsweg.  
 
Onderweg, in het park, zijn er traktaties en zang. 
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We komen uiteindelijk aan bij een open plek in het park 
en we hopen dat Sint Maarten deze herfstavond ook in 
het bos is. Op de open plek staan glazen potjes met een 
lichtje. We nemen plaats achter de potjes, die de vorm 
waarin we gaan staan aangeven. Zoveel mogelijk 
aanschuiven in de kring en achter je kind gaan staan. 
Klas 4, 5 en 6 sluiten de rij.  
Graag  een  opening houden in de kring van ongeveer 5 
meter voor de ruiter te paard.  
 
Het schouwspel van Sint Maarten en de bedelaar wordt 
voor de kinderen in een kort moment neergezet. We 
staan met alle kinderen, en ouders daarachter, in een 
grote kring achter glazen lichtpotjes en zingen met 
elkaar. Tot het moment dat het stil wordt, heel stil. Dan 
zien de kinderen de bedelaar en horen in de verte het 
paard van Sint Maarten. In de kring deelt Sint Maarten 
zijn mantel met de bedelaar en verschijnt hij op zijn 
paard. Ook dan is het hoefgeluid van het paard te horen. 
Voor de kinderen is het fijn als zij het schouwspel van 
Sint Maarten, wat maar heel kort duurt, in stilte mogen 
ervaren.  
Een uitdrukkelijke vraag om géén foto’s te maken. Omdat 
de lichtjes en geluiden die dat geeft het spel geen goed 
doen. 
  
Samen zingen we ‘ Sint Maarten reed door weer en 
wind’, waarin het verhaal van de bedelaar klinkt. 
 
Als Sint Maarten weer wegrijdt en de bedelaar verdwijnt 
zingen we samen nog een lied.  
Vervolgens nemen de kinderen afscheid van hun juf en 
al wandelend nemen de ouders hun kind(eren) mee 
vanuit het park naar huis.   
 
Vanwege de ondersteunende rol van klas 4, 5 en 6 bij 
het feest is het mogelijk dat voor klas 4, 5 en 6 er andere 
tijden zijn: deze worden dan door de juffen 
gecommuniceerd met de ouders. 
 
We verwachten dat het een mooi feest zal worden 
waaraan alle kinderen het Sint Maartensverhaal mogen 
beleven.   
  
Om school en park te versieren met lichtjes, willen we 
jullie vragen je kind een schoon glazen potje zonder 
wikkel mee te geven naar school. Alle kinderen 
beplakken een potje zodat ons feest warm verlicht kan 
worden.   
  
Informatie over de achtergrond van het Sint 
Maartensfeest in de bijlage van deze week.  
 

In de week dat wij het feest van sint Maarten vieren is  er 
een maakavond voor 5 december voor de klassen 1 en 
2. De kleuterklassen en de peutergroep. In de 
verschillende lokalen ligt  een maakpakket klaar en alle 
bijbehorende informatie wordt verteld.  
Pakketjes kunnen worden afgehaald en wellicht kan er al 
met maken begonnen worden. Ben je verhinderd te 

komen spreek even een andere ouder aan die het 
pakketje voor je mee kan nemen. 
Kleuterouders graag een handdoek meenemen.  
De avond is maandag 6 november en begint om 19.45 
uur met koffie, thee en speculaas.  Rond 21.00 uur 
sluiten we de avond.  
 

Zaterdag a.s. (4 november) werk ik op school en een 
ieder die het leuk vind om te klussen of te helpen is 
welkom.  Er is 1 kleine kink in de kabel er is ook een 
sprookjesdag op school in de Halde. Daardoor kunnen 
we in de Halde en beneden niets doen. Maar in de tuin 
en boven kunnen we aan de slag. Boven moeten de 
muren gesaust worden en de kozijnen geverfd. In de tuin 
moet wat aangeplant worden en er gaat een blote 
voetenpad gecreëerd worden. Verder bladblazen, plein 
vegen etc. Vele handen maken licht werk!!!!  Voor de 
catering wordt gezorgd. Helaas is er geen kinderopvang. 
Ik zie jullie graag. Tot zaterdag!!! Groeten Gerlof 

Vrijdagavond 17 en zaterdag 18 november is deze markt 
op onze school.  
De voor- en najaarsmarkt van onze school, staat 
inmiddels goed bekend in Meppel en omstreken, alsook 
bij de verkopers: inmiddels hebben we 23 verschillende 
verkopers waaronder enkele nieuwe. 
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De 17e overdag worden de verschillende verkooptafels 
neergezet en de klassen ingericht voor de 2 daagse 
markt. 
’s Avonds de 17e is bestemd alleen voor ouders, 
grootouders, volwassenen dus. Zij kunnen alvast in alle 
rust inkopen doen. 
Zaterdags is bestemd voor groot en klein: onder de 
klanken van fijne muziek kan er die dag worden 
geknutseld, gebabbeld, nieuwe herinneringen gemaakt, 
geschminkt en mooie materialen en presentjes worden 
gekocht.  
Het restaurant kan altijd heerlijke bakproducten of een 
pan soep gebruiken om te verkopen. 
 
Zegt het voort… 
De marktcommissie, bestaande uit Renske, Florine, 
Mirjam, Sabina en Dieuwke 
 

Donderdag 2 november zijn we naar Stad en Esch 
gegaan waar we de 'Dag van de Techniek' mochten 
beleven. In de grote theaterzaal kregen we een petje en 
hebben we een film gezien over techniek. Overal is 
techniek. Wij bekeken de techniek van een afdeling in 
het ziekenhuis, van de brandweer, van de achtbaan 
Goliath en van de EOD.

 
Fleur wist na de film nog heel goed te vertellen, dat de 
achtbaan de Goliath remt met behulp van magneten! 
Daarmee verdiende ze een knijpkat. 
Ook hebben we een techniek quiz gedaan, waarbij we 
technische meerkeuzevragen mochten beantwoorden. 
Dimitri had als enige van alle scholen alle vragen goed 
en won een Sumo robot! Heel veel plezier met je 
prachtige prijs. We zijn benieuwd hoe die werkt Dimitri. 
Tenslotte werd onze technische kennis getest met het 
spel petje op, petje af. Daar sleepte Jasper ook nog een 
prijs in de wacht. Gefeliciteerd alle drie.  

Vervolgens mochten we in één van de praktijk lokalen 
van Stad en Esch een molentje dat werkt op zonnecellen 
in elkaar zetten.  
We kregen allemaal een prachtige gereedschapskoffer 
mee naar huis. Zaterdag 4 november van 10.00-15.00 
kunnen we de koffer vullen bij de verschillende bedrijven 
in Meppel en Nijeveen. Het was een zeer geslaagde 
middag. 
 

Willen de ouders die nog geen factuurlijst ouderbijdragen 
2017-2018 hebben ingevuld, dit doen voor 1 december 
a.s. Dit geldt niet voor ouders van nieuwe leerlingen die 
de afgelopen maand zijn ingestroomd. Mochten er 
vragen zijn dan graag contact opnemen met Rita Vrielink, 
mail: ouderbijdragen@vsathena.nl of mobiel: 06-
39028947 maandag 17.00-19.00 uur en dinsdag 09.00-
15.00 uur. 
 

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.  
 

De kleine vuurtorenwachter 
Zondag 5 november gaat de nieuwe voorstelling van 
productiehuis Valentijn in première in Ogterop.  

 
 

 

mailto:ouderbijdragen@vsathena.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. 
 

Sinje zingt 

Mooie liedjes in donkere dagen--- Deze maand sta ik met mijn 
programma IN MORPHEUS ARMEN- slaapliedjes en 
nachtmerries in Zael Meppel (Zuideinde) en zing ik tijdens het 
herfst eetcafé op de Hobbitstee in Wapserveen. Muziek om 
wakker bij te blijven met prachtige oude liederen van Dowland, 
Purcell en Merula, maar ook volksliedjes uit de hele wereld en 
verrassende uitstapjes. Om de overgang van dag naar nacht te 
verzachten wordt er overal en ten alle tijden gezongen van suja 
suja en ninna nonna. Iedereen kent slaapliedjes- jij, ik, de 
kinderen in Japan en Turkije, vroeger en nu. Met David van 
Ooijen op luit en gitaar.  
Wanneer: op zondag 12 november vanaf 18:00 uur tijdens het 
eetcafé op de Hobbitstee (kinderen welkom, heerlijk herfstig 
veganistisch driegangendiner, zo lokaal en vers 
mogelijk) aanmelden@dehobbitstee.org en op zaterdag 18 
november om 20:00 uur in Zael Meppel, kaarten 
via https://www.zael.nl/products/18-11-2017-in-morpheus-
armen. Wees welkom! 
 

 
 
 
 
 
 

Sinterklaasvoorstelling met Mop en Malle 

 
 

Dieuwke Amber en Joni 
Helge  Linde en Sebastiaan 
Klas 1  Marijne en Jasmijn 
Klas 2  Khaleesi 
Klas 3  Hugo 
Klas 4   
Klas 5   
Klas 6  Sterre 

tel:0338%206455%2019
tel:038%20420%2010%2014
mailto:hjp.vanhove@gmail.com
mailto:aanmelden@dehobbitstee.org
https://www.zael.nl/products/18-11-2017-in-morpheus-armen
https://www.zael.nl/products/18-11-2017-in-morpheus-armen
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