
 
   
 

11 dec Tweede Advent  
12 dec Landelijke staking. Alle leerlingen zijn vrij 

15 dec 19.30 uur Paradijsspel 
13 dec Luciafeest 
18 dec Derde Advent  
20 dec 16.30 en 19.30 uur Kerstspel 
21 dec   Kerstviering, alle leerlingen zijn ’s middags vrij 
22 dec Iedereen vrij! KERSTVAKANTIE t/m 7 januari 

8 jan Eerste schooldag na de kerstvakantie 
 

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

Tweede viering Advent - maandag 11 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’ 
 

 

12 December is een landelijke stakingsdag afgekondigd.  
Het college heeft unaniem besloten om hieraan deel te 
nemen. De school is daarom op 12 december gesloten. 
In de bijlage treft u een brief aan van de PO raad over de 
staking 
 

De heiligen van de herfst verlichten de weg naar 
Kerstmis. Zij geven zelf het voorbeeld: ze verschijnen in 
een dubbelvorm. Hun donkere aardse gestalte staat in 
het licht van een grote hemelse gestalte. Als Martinus de 
bedelaar tegenkomt, leeft hij op de grens tussen 
heidendom en christendom. De liefde van Christus 
beweegt hem ertoe zijn mantel te schenken en definitief 
zijn weg te kiezen: hij laat zich dopen. Sint-Nicolaas is de 
lichtgestalte in wie we ons gelouterde zelf kunnen 
herkennen, zijn Pieten laten ons juist onze nog niet 
gelouterde schaduwkanten zien. Hun geschenken zijn 
bedoeld om ons te helpen op onze levensweg. Daarom 
leggen ze die geschenken in onze schoenen, waarmee 
we die levensweg lopen. In de legende van Lucia van 
Bortsholm worden die aardse en hemelse gestalte wel 
heel helder zichtbaar. De Zweedse Lucia met haar 
liefdevolle hart woont in het koude, donkere, 
Scandinavische noorden. De heilige Lucia van Syracuse 
werd geboren op Sicilië, in het warme, lichte zuiden van 
Europa. Als de duisternis zich meester dreigt te maken 

van het levenslot van de Zweedse ‘kleine Lucia’ , wendt 
ze zich vol vertrouwen tot de ‘grote Lucia’, haar stralende 
hemelse zelf. Die ‘grote Lucia’  laat haar niet in de steek.  
Als het in de wintermorgen van 13 december nog donker 
is, worden we gewekt of verrast door de stralende 
lichtbruid met haar gevolg. Klas twee verzorgt deze 
verrassing volgende week woensdag voor de andere 
klassen in de school. Een zingende stoet kinderen, 
begeleid door vioolmuziek, brengt voor ieder kind een 
lied en een saffraankoekje. Als u even in de hal blijft 
wachten ’s morgensvroeg kunt u misschien een glimp 
van dit stille lichtfeest opvangen. 
Als we als een ‘kleine Lucia’ in de winter van het 
dagelijks bestaan licht en warmte verspreiden, dan 
kunnen we misschien, soms, heel even de aanraking 
voelen van de ‘grote Lucia’, ons eigen hemelse zelf.  
Een deel van deze tekst komt uit Antroposofie Magazine dec 2017. 

Betsie Otten 
 

Komende vrijdag wordt om 19.30 uur het Paradijsspel 
opgevoerd voor de kinderen van klas 3 en hoger, hun 
ouders en belangstellenden. Het spel wordt gespeeld 
door ouders van klas 3. ’s Ochtends is er al een 
opvoering voor de kinderen, maar deze mogen ’s avonds 
zeker nog een keer komen. 
U bent van harte welkom! 
 

 

Afgelopen maandag vierden we eerste advent bij de 
kleuters was er het adventstuintje. 
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Voor mij was het de eerste keer dat ik dit mee mocht 
maken ik vond het heel bijzonder. 
Het was prachtig om te zien hoe de kinderen glunderden 
als ze aan de beurt waren. 
Heel voorzichtig  mochten  ze hun kaarsje aansteken in 
de grote adventskaars en  op het gouden sterretje zetten.  
De kleuters deden dit heel goed.  
Het was ook mooi om te zien hoe trots en blij de ouders 
keken als hun kind aan de beurt was. De kinderen van 
de zesde klas hebben het  heel goed gedaan met muziek 
en zang en natuurlijk het begeleiden van de kleuters, ze 
zagen er  prachtig uit als engelen.  
Wij  hebben er van genoten van deze prachtige viering . 
Jacquolien Sleurink 
 

 
De hele school heeft ook dit jaar weer genoten van een 
prachtig Sinterklaasfeest. 

 
Sinterklaas bracht figuurzaagmaterialen mee voor de 
derde klas. Er wordt al goed gebruik van gemaakt. 
Dank u Sinterklaasje! 

 

Voor Sint Maarten zijn er producten besteld die werden 
geleverd in groene klapkratten. Nu missen er nog een 
aantal van deze kratten en kunnen wij ze niet vinden. 
Wie weet waar ze zijn? Graag even doorgeven aan 
Astrid (arogmans@toermalijn-meppel.nl)  
 

Wij als restaurantcommissie willen alle ouders hartelijk 
danken voor hun inzet en voor alle lekkere hapjes die zijn 
gebakken voor ons restaurant 
Speciale dank gaat uit naar Bas bakt voor de heerlijke 
broden die ze ons geschonken hebben en de 
Naoberhoeve voor de verse biologische melk die wij 
mochten ontvangen om onze wafels en pannenkoeken te 
kunnen bakken. 
Ook alle sponsoren van onze loterij willen wij hartelijk 
danken voor jullie vrijgevigheid. 
Klas 6 heeft al een mooi bedrag opgehaald voor hun 
eindkamp en wij hopen dit nog te kunnen verhogen op de 
volgende schoolmarkt in Mei. 
Hartelijke groet,  
Restaurantcommissie:  
Loet, Annemieke, Jan en Jacqueline 
 

Schoolbibliotheek zoekt een ouder voor de uitleen aan 
klas 5 en 6 op de maandagmiddag. 
informatie bij Betsie. 
 

Wij wensen Mariko Tjon uit klas 5 veel succes op haar 
nieuwe school in Zutphen! 
 

Kerstconcert Viva la Musica 
Zegt het voort: Leerlingen van de Toermalijn doen mee met het 
Kerstconcert van Viva la Musica. Dit vindt plaats op 17 
december in de Grote Kerk in Meppel vanaf 17 uur. Dit jaar in 
samenwerking met leerlingen van Stad en Esch. Vind je het 
leuk het concert te promoten kijk op www.tipdecommisaris.nl en 
stem op Kerstconcert Viva la Musica. 

 

Dieuwke Marin en Hailie 
Helge  Floor en Hylke 
Klas 1  Jorinde 
Klas 2  Stein 
Klas 3  Daan 
Klas 4  Tijn 
Klas 5  Thomas 
Klas 6  Jelle J. 
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