
 
   
 

15 dec 19.30 uur Paradijsspel voor klas 3 en hoger, ouders en 
belangstellenden 

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 
14 jan  12.00 uur Gezongen Driekoningenspel 
27 jan  19.30 uur het grote Driekoningenspel 
 

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

                   1         2    3 4         5       6 7 

Uitsneden uit een door Karl 

Julius Schröer (1823-1900) 

gepubliceerde afbeelding in 

het tijdschrift Faust 

(Wenen 1860). Lithografie 

door Karl Hermann Krabbes 

(1840-1920). 
 

Legenda: 

1. Sterrenzanger 

2. Maria 

3. Jozef 

4. Gabriël 

5. Gallus 

6. Stiechel 

7. Witok 

8. Crispijn                                        8 

 

Zoals elk jaar worden ook dit jaar in de Vrije School 
Meppel  Oberüfer kerstspelen opgevoerd door leraren en 
ouders, als geschenk aan de schoolgemeenschap. Deze 
spelen stammen uit een rijke traditie. 

De Kerstspelen zijn afkomstig uit Hongarije, uit het dorpje 
Oberüfer. Oberüfer werd vroeger door Duitsers bevolkt 
en zij hebben de spelen meegebracht toen zij in de 16e 
eeuw naar dit oostelijk deel van Midden-Europa trokken. 
Een vriend van Rudolf Steiner, de taalgeleerde Karl 
Julius Schröer, die een studie maakte van de Duitse 
folklore in de Oostenrijks- Hongaarse streken, woonde in 
de buurt van Presburg (het huidige Bratislava) en 
ontdekte dat die Duitse boeren in de kersttijd bepaalde 
oude spelen opvoerden. Hij woonde de 
opvoeringen vaak bij en  schreef de rollen op met de 
bedoeling dit cultuurgoed te behouden. In Oberüfer zijn 
deze spelen tot omstreeks 1920 woordelijk op dezelfde 
manier opgevoerd, terwijl ze elders in Europa door 
modernisering verloren gingen. Rudolf Steiner heeft ze 
geïntroduceerd bij de Vrijescholen en sinds 1919 worden 
ze in alle talen overal ter wereld in vrijescholen en 
antroposofische instituten gespeeld: met spel, zang en 
“ommegangen”.  
In feite hebben de vrijescholen deze waardevolle traditie 
dus voortgezet en behouden tot op de dag van vandaag. 
De Oberüfer kerstspelen bevatten veel oude wijsheden, 
die zijn ontleend aan de mythologie, de astrologie en de 
getallenmystiek van de middeleeuwen. De spelen 
bevatten het Paradijsspel, het Kerstspel en het 
Driekoningenspel en elk spel heeft zijn eigen karakter. 
De  spelen kunnen als drieluik worden bezocht, maar ook 
afzonderlijk zijn de spelen het waard om bij te wonen. 
Vanavond om half acht wordt het Paradijsspel opgevoerd 
voor leerlingen vanaf klas 3, ouders en belangstellenden 
Woensdag 20 december wordt om 16.30 uur en om 
19.30 uur het Kerstspel opgevoerd. De 
middagvoorstelling is een gezinsvoorstelling voor ouders 
met jongere kinderen: kleuters, peuters, de 
avondvoorstelling is voor oudere kinderen, ouders en 
belangstellenden. 
Het kleine gezongen Driekoningenspel is op zondag 14 
januari om 12 uur en het grote Oberüfer 
Driekoningenspel is op zaterdag 27 januari om 19.30 uur 
voor kinderen vanaf klas 4, ouders en belangstellenden. 
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Bij activiteiten als deze is het parkeren van uw auto 
dichtbij school vaak bijna onmogelijk. Parkeren bij het 
station, of straten om de Toermalijn  heen is een goede 
optie. 
Een kwartier voor aanvang gaat de schooldeur open. 
De toegang is gratis, wel wordt na afloop een vrijwillige 
bijdrage op prijs gesteld. 
 

Derde viering Advent - maandag 18 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’ 
 

 
We liepen met kaarsen in onze handen door de school.  
Ik, Mirthe, was Lucia en liep voorop met een krans met 
(nep)kaarsen op mijn hoofd. In de klassen deelden we 
saffraankoekjes uit. Terwijl wij liepen zongen we 
Lucialiedjes. 
Wij vonden het leuk. 
Mirthe en Max 

 

 

Vanavond, vrijdag 15 december, 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! 
 

 

Voor Sint Maarten zijn er producten besteld die werden 
geleverd in groene (statiegeld)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)  
 

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

Kerstconcert Viva la Musica 
Zegt het voort: Leerlingen van de Toermalijn doen mee met het 
Kerstconcert van Viva la Musica. Dit vindt komende zondag 17 
december plaats in de Grote Kerk in Meppel vanaf 17 uur. Dit 
jaar in samenwerking met leerlingen van Stad en Esch.  
Kaartverkoop aan de deur.  

 

Dieuwke Noortje en Noah 
Helge  Rune en Lauren 
Klas 1  Mikay 
Klas 2  Doortje 
Klas 3  Sophie 
Klas 4  Marijn en Tjalling 
Klas 5  Bruno 
Klas 6  Bram en Thomas P. 
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