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18 dec
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Klusdag
Eerste Advent
8.30 uur Adventstuintje kleuters
Sinterklaasviering, alle leerlingen zijn ’s middags vrij
Tweede Advent
19.30 uur Paradijsspel
Luciafeest
Derde Advent
16.30 en 19.30 uur Kerstspel
Kerstviering, alle leerlingen zijn ’s middags vrij
Iedereen vrij! KERSTVAKANTIE t/m 7 januari
Eerste schooldag na de kerstvakantie

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

Zoals het er nu naar uit ziet wordt voor 12 december a.s.
een landelijke stakingsdag afgekondigd. In de
begeleidende brief meer over de achtergronden van de
staking.
Op 5 december wordt de onderwijsbegroting in de
Tweede Kamer besproken. Als de gevraagde 1,4 miljard
euro niet wordt toegekend, wordt de stakingsdag
definitief afgekondigd. Het college heeft unaniem
besloten om hieraan deel te nemen. Mocht de staking
doorgaan, dan is de school op 12 december gesloten.

Morgen is er weer een klusdag op school. Deze begint
om 9.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Gerlof heeft altijd
allerlei klusjes die gedaan kunnen worden. Vele handen
maken het werk licht. Dus heeft u tijd en zin kom dan de
handen uit de mouwen steken. Ook als u maar een deel
van de dag tijd heeft!
“Ik heb begin november geklust op zaterdag. Als je ziet
wat je dan in een paar uur kunt doen met een aantal
ouders is dat veel. Ook leuk om eens een vader uit een
andere klas te spreken, terwijl je samen bezig bent. Ik wil
Gerlof een compliment geven voor hoe hij het klussen op
school probeert laagdrempelig te maken. Het nodigt mij
uit vaker te komen op klusdagen.”
Wouter Duinker, vader van Levi uit klas 4.

Eerste viering Advent - maandag 4 december
Maandagmorgen zingt het kinderkoor van klas vier, vijf
en zes tussen 8.20 en 8.30 uur in de zaal.

Iedereen is van harte uitgenodigd bij binnenkomst in
school te komen luisteren, alvorens naar de eigen
klassen te gaan.
Met een hartelijke groet, kinderen en juffen van ‘boven’

Sint komt ook dit jaar weer met zijn Pieten naar het park.
Als je als ouder even naar het park wilt gaan om te kijken
kan dat. Er ligt van de hoogbejaarde Sint een dringend
verzoek. Kom alleen bij de Sint als de kinderen van de
klas er zijn. Wil je dus gelijk met de kinderen afscheid
nemen, zodat Sint tussen de groepen door nog even
rusttijd heeft?
Het bezoek in het park vindt plaats om:
Peuters en kleuters 9.30 uur
Klas 1 9.45 uur
Klas 2 10.00 uur
Klas 3 10.15 uur
Daarna rijdt de Sint nog langs de school om naar alle
kinderen te zwaaien en dan vervolgt hij zijn dag. Hij heeft
veel te doen op zijn verjaardag. Misschien komen de
Pieten nog wel een cadeau voor elk kind brengen. De
schooldag begint op de gewone tijd. Alle kinderen
hebben ’s middags vrij.
Iedereen neemt eten en drinken mee naar school. We
hopen dat het een fijne dag gaat worden!

Marlène bedankt voor jouw bijdrage aan de
schoolbibliotheek. Heel fijn dat je dit hebt kunnen doen!
Welke ouder zou op maandag van 13.00 -14.45 uur
willen assisteren in de schoolbieb bij klas 5 en 6?
Reacties naar botten@toermalijn-meppel.nl

Wij zijn op zoek naar reserve-joggingbroeken van klein
naar groot. Fijn voor in de broek plassende en in de plas
vallende kinderen. Heeft u nog een joggingbroek over,
wilt u deze dan afgeven op het secretariaat. Hartelijk
dank alvast.

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

Mirza en Sam
Reza en Ferre
Arthur en Kick
Tobias
Manna
Araya
Caspar
Thijs

Wil je het recept met ons delen?
Familie Heerschop

Alweer 2 weken geleden werd er door onze derde
klassers tomatensoep gekookt. Het rook er heerlijk!
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