
 
   
 

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 Schoon- en klaarmaken van de school voor Advent 
27 nov Eerste Advent 
27 nov  8.30 uur Adventstuintje kleuters 
29 nov Studiedag kleuterleidsters, alle kleuters zijn vrij  

4 dec Tweede Advent 
5 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen zijn ’s middags vrij 

11 dec Derde Advent 
15 dec Paradijsspel 
13 dec Luciafeest 
18 dec Vierde Advent 
 

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

 

Komende vrijdag 17 november is er een studiedag. Alle 
leerlingen zijn deze dag vrij. 
 

Op de studiedag aanstaande vrijdag is er kinderopvang 
mogelijk. 
De opvang is opgedeeld in drie vakken: 8.30-12.45, 
12.45-14.45 en 14.45-18.00 uur. 
Het uurtarief is € 6,60 per uur, er is teruggaaf via de 
kinderopvang toeslag mogelijk indien u daarvoor in 
aanmerking komt. 
Opgave graag via stichtingmichael@gmail.com, uiterlijk 
dinsdag. 
Met vriendelijke groet, Patricia Jansen 
 

In verband met ziekte van juf Lenie gaan de voor dinsdag 
geplande oudergesprekken in klas 1 niet door. 
 

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. 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.  
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Het restaurant kan altijd heerlijke bakproducten of een 
pan soep gebruiken om te verkopen. Heeft u iets dat 
houdbaar is dan kunt u het donderdag in de keuken 
neerzetten en andere producten kunnen zaterdag 
afgegeven worden in het restaurant. 
 
Zegt het voort… 
De marktcommissie, bestaande uit Renske, Florine, 
Mirjam, Sabina en Dieuwke 
 

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. 
 

Roelant en Madeleine de Vletter-Wulff (www.inspel.nl) uit 
Kamperveen spelen -besloten en openbare- interactieve 
Sinterklaasvoorstellingen op woensdag 22 november in 
De Toermalijn te Meppel: besloten op woensdagochtend 
voor de laagste klassen van de Toermalijn, de 
Mackayschool en andere genodigden; openbaar op 
woensdagmiddag om 15.00 voor iedereen. 

 
Roelant en Madeleine zijn bedreven muzikale 
podiumkunstenaars en het belooft weer een feest voor 
oog en oor te worden. Zij maken bij deze voorstelling ook 
gebruik van poppenkast en schimmenspel.  
De essentie van het Sinterklaasfeest wordt neergezet en 
biedt tegenwicht aan de vercommercialisering van het 
oorspronkelijke feest; met fantasie, creativiteit, 
verwachting en … tevredenheid! 
Kosten: € 6,50 per kaartje maar financiën mogen geen 
beletsel vormen. Bel dan 06-43907776. De verkoop voor 
de middagkaartjes is nu gestart. 
Kaartjes ophalen / bestellen: na 11 november op te halen 
bij Boekhandel Riemer Barth en de Toermalijn te Meppel 
of online te bestellen via  info@maminka.nl. Telefonisch 
kan ook: 06-41006234 
Organisatie en info: Kinderhuis Maminka 
www.maminka.nl 
 

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 
 

Dreumesuurtje 
In de knusse pipokar van Maminka tussen de akkers Veendijk 
22A, 7971RR Havelte op vrijdagochtenden van 10.00 tot 11.30 
uur op 17 en 24 november, 1, 8 en 15 december. We bieden 
een gevarieerd, creatief en muzikaal seizoens-programmaatje:   
zingen-verhaal-tafelpoppenspel-knutselen-spelen met Betsy 
van den Boogaard,  Roxanne van der Spek en Anja de Vletter 
Opgeven noodzakelijk! 
bellen 06-41006234/0522-492133 of mailen info@maminka.nl 
 

Dieuwke Elias en Robin 
Helge  Branco en Djaez 
Klas 1  Kick en Tygo 
Klas 2  Mirthe 
Klas 3  Silke Marije 
Klas 4  Pien 
Klas 5  Nell 
Klas 6  Finn 
 

mailto:ouderbijdragen@vsathena.nl
http://www.inspel.nl/
mailto:info@maminka.nl
http://www.maminka.nl/
mailto:info@maminka.nl


 
 
 

 
Julianastraat 22 | 7941 JC Meppel | 0522-253343 | info@toermalijn-meppel.nl | www.toermalijn-meppel.nl 

 

  


