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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
Ouderpanel
Klusdag
12.00 uur Gezongen Driekoningenspel
MR vergadering
Ouderavond klas 3
Boeken en mineralentafel
Ouderavond kleuters
Opruimen kersttijd
19.30 uur het grote Driekoningenspel
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Maria Lichtmis
Klusdag
Studiedag kleuterjuffen, alle kleuters zijn vrij
Ouderavond klas 4
Open dag
Boeken en mineralentafel
tot en met 1 maart VOORJAARSVAKANTIE

Donderdagochtend worden de kinderen op de gewone tijd, om
8.30 uur op school verwacht. We beginnen met koorzang en
een verhaal voor alle kinderen. Er is kerstatelier voor de
klassen 1, 2 en 3 en een atelier voor de klassen 4, 5 en 6.
Verder wordt in elke klas kerstbrood gegeten en sap of thee
gedronken.
Om 12.45 u begint de kerstvakantie voor alle kinderen.
We wensen jullie allen een fijne kerstvakantie.
Team Toermalijn

Harry op maandag, woensdag en vrijdag op de
Toermalijn.
Linda (IB) op maandag en woensdag op school.

Vandaag, 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.
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.

Meester Hendrik heeft aangegeven dat hij de
werkzaamheden in klas 2 wil beëindigen
Ronald van der Zwan werkt vanaf heden op woensdag in
klas 2. In een volgend weekbericht zal Ronald zich
voorstellen.

Al enige tijd zitten Anne en Hugo van Beek in de klas van
juf Helge en juf Jacquolien. Wij heten jullie van harte
welkom!

korte voorstellingen worden gespeeld. Ook geschikt voor
kinderen vanaf 6 jaar.
informatie en kaartverkoop
www.puppetinternational.nl
www.schouwburgogterop.nl

Puppet-International
Tussen Kerst en Oud & nieuw 2017 presenteert Puppet
International een sfeervolle winterroute door de binnenstad
van Meppel, langs drie bijzondere panden. Je ziet mooie
voorstellingen in een intieme setting op kleine locaties. Puppet
neemt je mee in de verwondering van de beeldende
theatervorm van poppen, figuren en objecten
Driemaal daags start vanaf Herberg ’t Plein aan de
Prinsengracht een route door de binnenstad van Meppel
waarbij in drie leegstaande winkelpanden drie

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

Iano en Emma
Heleen en Armando
Jasmijn en Senne
Wayra
Cleo
Eske
Lars

Het eerste licht van Advent is het licht van stenen.
Stenen die leven in kristallen, schelpen en botten.
Het tweede licht van Advent is het licht van planten.
Wortels, stengel, blad, bloem en vrucht waardoor wij leven en groeien.
Het derde licht van Advent is het licht van de dieren.
Dieren van boerderij, veld, bos, lucht en zee.
Allen wachten zij op de grote geboorte.
Het vierde licht van Advent is het licht van de mensheid.
Het licht van liefde, het licht van gedachte, om te geven en te begrijpen.
Rudolf Steiner

Team Toermalijn wenst u fijne feestdagen toe en een goed 2018
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