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Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
en 18 nov Herfstmarkt
Oudergesprekken
Schoon- en klaarmaken van de school voor Advent
Eerste Advent
8.30 uur Adventstuintje kleuters
Studiedag kleuterleidsters, alle kleuters zijn vrij
Tweede Advent
Sinterklaasviering, alle leerlingen zijn ’s middags vrij
Derde Advent
Paradijsspel
Luciafeest
Vierde Advent
Kerstspel
Kerstviering
Iedereen vrij! KERSTVAKANTIE t/m 7 januari
Eerste schooldag na de kerstvakantie

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

Mijn naam is Linda Doorn en sinds dit schooljaar
werkzaam als intern begeleider hier op school. Hiervoor
heb ik 5 jaar als klassenleerkracht op de vrije school in
Assen gewerkt. Ik ben ooit begonnen met de reguliere
Pabo, maar na mijn afstuderen kwam ik in aanmerking
met het vrije schoolonderwijs wat mij erg aansprak. Ik
heb toen de applicatiecursus voor het vrije
schoolonderwijs gevolgd en heb nooit meer de behoefte
gehad terug te gaan naar het reguliere onderwijs.
In mijn vrije tijd ben ik veel in het zwembad te vinden,
voor het wedstrijdzwemmen. Daarnaast kan ik erg
genieten van een wandeling in het bos en genieten van
de natuur.

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

Morgen en overmorgen is het dan zover: onze
schooldeuren staan open voor mensen van stad en
ommeland.
Vrijdagavond, welkom volwassenen en zaterdags, grote
en kleine mensenkinderen. Maar liefst 28 verschillende
kramen en kraampjes laten hun aanbod zien:
Denkspellenpardijs is er, Houtspel is er, de Zonnehorst,
Wolster en onze eigen boeken-en mineralentafel, en ook
de pottenbakker en de houtdraaier zullen er zijn.

Het restaurant van klas 6 is er, en dat is anders dan
anders, op vrijdag- en op zaterdag.
Als je nog iets heerlijks gebakken of gekookt hebt kan je
dat morgen (na 13.00 uur) of zelfs zaterdagochtend
vroeg nog even aan de keukendienst brengen.
Zaterdags kan er door de kinderen geknutseld in
verschillende klassen worden middels de bekende
knutselkaart à 4 euro (8 activiteiten). Nadat er geknutseld
is kan de kaart ingeleverd worden voor een kleine
verrassing.
Parkeren: het zal druk zijn vandaag en morgen met de
auto parkeren: houdt er rekening mee dat je een stukje
lopen moet.
En neem vooral een goedgevulde portemonnee mee:
sommige verkopers hebben pin, maar velen ook niet en
het restaurant is ook met muntjes. Ook een tas voor je
aankopen is handig.
Heel veel plezier toegewenst op onze gezellige markt
Vriendelijke groet de marktcommissie
P.S. vrijdag van 19.00 uur tot 21.30 uur en zaterdag van
10.00 tot 14.00 uur.

Om alvast in de stemming te komen lichten wij alvast een
tipje van de sluier op over wat jullie kunnen verwachten
in ons sfeervolle restaurant.
Speciaal op de vrijdagavond kunnen zowel de
marktkraamhouders als de bezoekers genieten van een
royale maaltijdskeuze. Heerlijke Goulash en
Vegan pompoensoep en Tomatensoep met balletjes met
brood en kruidenboter.
Maar ook staan wij met heerlijke verse warme wafels en
Glühwein. Ook kan dit jaar gekozen worden voor een
Koffie of Thee compleet. U kunt tegen een geringe
meerprijs een vers kopje koffie of thee krijgen met
liefdevol gemaakte chocoladeflakes.
Op Zaterdag staan wij buiten met smakelijke en 100 %
biologische hamburgers met naar keuze vers garnituur.
Ook zoet ontbreekt niet op de zaterdag wij bieden buiten
ook heerlijke verse warme pannenkoeken. En natuurlijk
mag ook vandaag de
Glühwein niet
ontbreken.
Dit jaar hebben wij
extra een loterij met
werkelijk prachtige
prijzen.
Loten zijn € 1,- per
stuk, 6 voor € 5,- euro
of 12 voor € 10,- euro.
We delen de loterij in
twee delen op. De trekking vindt plaats om 11.30 uur en
om 14.00 uur. De prijzen zullen op de tafel staan met het
winnende lot.
Kom vooral naar onze herfstmarkt geniet van al het
moois dat onze markt te bieden heeft en kom even bij in
ons restaurant met een heerlijk kopje koffie, thee of sapje
en een stuk zoete of hartige taart.
En vergeet vooral geen loten te kopen!!

Maandag 27 november is het 1e advent.
We willen ook dit jaar weer proberen om daar een mooie
voorbereidingstijd van te maken met elkaar.
Een tijd waarin het zonlicht steeds korter bij ons is op de
dag, de natuur (in ons deel van de aardbol) verstilt, kan
ons helpen om dichter bij ons zelf te komen en bij wat
er werkelijk toe doet. Om het 'nieuwe licht' dat geboren
wil worden straks goed te kunnen ontvangen.
Vrijdag 24 november zal daarom de school schoon
gemaakt worden; alle herfstspullen worden opgeruimd en
er wordt ruimte gemaakt voor de adventskrans die
symbool staat voor de 4 weken voor kerst waarin de
dagen korter worden en wij het innerlijke licht meer en
meer laten schijnen. Op de jaartafels kunnen er de 1e
adventsweek 'stenen' gelegd worden als symbool voor
het aarde element. De andere 3 weken zal daar telkens
een element bij komen als plant, dier en mens.
De ramen zullen beplakt worden met gele sterren en hier
en daar het blauw van de hemel van vloeipapier.
Op de adventsmaandagen zal er bij binnenkomst een
speciale entree zijn met bijvoorbeeld muziek in de hal. En
we zullen met de kinderen elke maandag het licht van de
adventskrans in de zaal gaan halen om daarmee ons
eigen licht in de klas aan te steken.
De stemming zal dus veranderen. En wat heel speciaal is
dit jaar, is dat we midden in de adventstijd Sint Nicolaas
ontvangen. Ook Sint Nicolaas kan maken dat ons hart vol
verwachting klopt en daarmee worden niet alleen de
cadeautjes bedoeld!
Wij zijn nog op zoek naar mensen die wat klimop en hulst
takken hebben op om de adventskransen mee te
versieren. De takken kunnen op donderdag 23 november
mee gebracht worden en buiten gelegd worden bij klas 3
achter.
Alvast bedankt voor jullie medewerking en een
fijne adventstijd gewenst.

Die eerste adventsmaandag, de 27e, gaat de kleuterdeur
om 8.30 uur open!
Één ouder per kleuter mag mee de kleuterklas in, om het
adventstuintje mee te beleven, om ongeveer 9.30 uur,
ongeveer zal dit klaar zijn. De kleuters gaan daarna
wandelen naar het park, maar nemen op het plein eerst
nog afscheid van jullie en hebben verder een normale
schooldag.
Helge en Dieuwke

Wij hebben met de kapla in de zaal heel veel wegen,
bruggen en treinsporen gemaakt. We hebben de kapla
van meerdere klassen gebruikt, zoveel hadden we nodig!
Vincent en Yvar.

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

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: 0639028947 maandag 17.00-19.00 uur en dinsdag 09.0015.00 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

De winnaars van de schrijfwedstrijd waren Sterre en
Femke die samen een spannend verhaal hadden
geschreven en de winnaar van de tekenwedstrijd was
Marijne. Ze hebben alle drie een mooi boek gekregen.

Jonah van den Berg heten wij van harte welkom in klas
4!

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.
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Voor opgave en/of informatie:
Charlotte Luijerink 0522-480939,
Henk Van Hove 038-4201014
of Wytse Ferwerda 0522-259020

Sinje zingt mooie liedjes in donkere dagen

--Deze maand sta ik met mijn programma IN MORPHEUS
ARMEN- slaapliedjes en nachtmerries in Zael Meppel
(Zuideinde) 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.
Zaterdag 18 november om 20:00 uur in Zael Meppel, kaarten
via https://www.zael.nl/products/18-11-2017-in-morpheusarmen. Wees welkom!

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
Helge
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Klas 5
Klas 6

Melle en Luuk
Linde en Rune
Senne en Jorinde
Noah
Waldemar
Taco
Fleur
Rosalie
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