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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
STAKINGSDAG, de Toermalijn is deze dag
gesloten
Open dag
Boeken en mineralentafel
tot en met 2 maart VOORJAARSVAKANTIE
Ouderpanel
Toneel klas 4
Klusdag
Ouderavond klas 2 inloop, 19.45, start 20.00 uur
Oudergesprekken
Klassenouderoverleg
Oudergesprekken
Ouderavond klas 6, inloop, 19.45, start 20.00 uur
MR vergadering
Ouderavond klas 1, inloop, 19.45, start 20.00 uur
Toneel klas 3
Palmpasen
Paasviering
Boeken- en mineralentafel
Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrijdag
Goede vrijdag vrije dag
Tweede Paasdag vrije dag

Boven naast de lerarenkamer hangt een groot
viltkunstwerk voor de seizoenen. Dit kunstwerk heeft wat
aandacht en een viltnaald nodig om er weer tiptop uit te
zien. Wie wil deze klus op zich nemen. Graag melden bij
Harry of Eveline

Het grote Oberüfer Driekoningenspel is morgen, zaterdag
27 januari, om 19.30 uur voor kinderen vanaf klas 4,
ouders en belangstellenden.

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

Deze week wordt het feest van Maria Lichtmis gevierd. In
de bijlage vindt u achtergrondinformatie.

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:
Badmintontoernooi 2018
Op donderdag 1 maart 2018 organiseert sportteam Meppel
Actief in samenwerking met badmintonvereniging de Meppeler
Meppers het badmintontoernooi. Het toernooi wordt gespeeld
in twee categorieën, namelijk jongens/meisjes groep 5/6 en
jongens/meisjes 7/8. Na het succes van vorig jaar wordt er
wederom dit jaar gespeeld in vaste koppels. Geef je op via je
groepsleerkracht.

2 kipjes en/of 2 konijnen
Wie weet een fijne buitenplek voor Jerry (gecastreerd
rammetje) en Wietwa (vrouwtje)?
En wie heeft er plek voor twee kleine kippen (1 goudkleurige
zijdehoeder, 1 licht gespikkelde die nog eieren legt).
Wegens omstandigheden zijn we genoodzaakt een nieuw huis
voor ze te zoeken.
Annemieke annemieke.stoel@Gmail.com 06-44870143

Start nieuwe les kindercircus Okidoki
Met veel plezier gaan al veel kinderen van onze school elke
week of in de vakantie (op kamp) naar kindercircus Okidoki in
Meppel.
Ballopen, in de trapeze of doeken hangen, jongleren,
eenwieleren, hoge stelten lopen; alle circus onderdelen komen
aan bod! Maar er worden ook veel leuke spelletjes gedaan en
onderdelen uit turnen en yoga.
Kortom hartstikke leuk!
Op dinsdag is er aansluitend op school een nieuwe circusgroep
van 15.00- 16.00 uur. Wij Marjolijn (moeder Mirthe klas 2) en
Saartje (moeder Doortje klas 2) helpen mee in deze circusles.
Wij kunnen de kinderen direct meenemen vanuit school en
helpen mee in de les, dus geen gedoe met brengen en wachten
en voor de kinderen een bekend gezicht continue aanwezig.
Lijkt het je wat? Laat het ons dan weten! Je kunt 5 keer
meedoen voor 5 euro en proefles is gratis. Daarna kost het 55
euro per kwartaal.
In de maandag les van 15.15-16.15 komen ook weer plekjes
vrij! Daar zitten een aantal kinderen van onze bovenbouw in en
die lopen nu vaak gezamenlijk vanuit school naar de les, dus
misschien zijn er nog wel meer oudere kinderen die daarbij aan
willen haken.
Bij interesse graag een berichtje aan Saartje op
mail@joehoeikbenhet.nl of 06-15250345
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Elias en Oscar
Sebastiaan en Branco
Bram en Ohle
Abel
Huub
Julia
Richt
Finn
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