12 januari 2018

13 jan
14 jan
17 jan
18 jan
24 jan
25 jan
26 jan
27 jan
31 jan
2 feb
3 feb
7 feb
8 feb
17 feb
21 feb
26 feb

Klusdag
12.00 uur Gezongen Driekoningenspel
MR vergadering
Ouderavond klas 3 inloop 19.45, start 20.00 uur
Boeken en mineralentafel
Ouderavond kleuters inloop 19.45, start 20.00 uur
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 inloop 19.45, start 20.00 uur
Open dag
Boeken en mineralentafel
tot en met 2 maart VOORJAARSVAKANTIE

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

Morgen is er weer een klusdag op school. Vanaf 9 uur
bent u van harte welkom. Ook als u maar een deel van
de dag kan komen. De klusdag duurt tot 15.00 uur.

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.

Meppel Actief organiseert WoMi tafeltennis
Woensdag 31 januari organiseert sportteam Meppel Actief in
samenwerking met tafeltennisvereniging DETO een WoMi
tafeltennis. De middag is voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 van
basisscholen in de gemeente Meppel. De activiteit is van 13.15
– 14.45 uur in sporthal de Eendracht in Nijeveen. Aanmelden is
verplicht en kan tot 25 januari 2018, vol = vol!
Aanmeldlink: https://goo.gl/forms/LqfbUFRcAdd9AY4j1

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

Faye en Amber
Cato en Linde
Elin en Tobias
Femke
Susan
Arwan
Bruno
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