
 
   
 

 

10 mei  Hemelvaartsdag alle leerlingen zijn deze dag vrij 
11 mei  Studiedag alle leerlingen zijn deze dag vrij 

12 mei GEEN Klusdag 
16 mei MR vergadering 
18 mei  Pinksterfeest, ouders welkom van 11.30-12.45 uur 
21 mei  Tweede Pinksterdag, vrije dag 
23 mei  Studiedag kleuterleidsters, alle kleuters zijn deze dag 

vrij 

25 mei  Swim2play klas 2 en klas 6 
26 mei Voorjaarsmarkt 
28 mei Schoolfotograaf 
30 mei   Boeken- en mineralentafel, de Wolster en 

honingverkoop 12.15-13.00 uur 
30 mei  Toneelstuk klas 5  
1 juni Swim2play klas 3, 4 en 5 
2 juni 9.00-15.00 uur  Klusdag 
4 juni t/m 7 juni Avondvierdaagse 
7 juni en 8 juni Olympisch kamp voor klas 5 
11 juni tot en met 15 juni Junivakantie 

 

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

Vrijdag 18 mei vieren wij het Pinksterfeest op school. Op 
deze dag kleden wij ons allen zoveel mogelijk in witte of 
lichtgekleurde kleding. Om 11.30 uur wordt er gedanst 
rond de meiboom en alle ouders zijn hierbij uitgenodigd 
om daar naar te komen kijken. Meer informatie over het 
Pinksterfeest vindt u in de bijlage. 
 

 

Speelt u een muziekinstrument en hebt u tijd om tijdens 
het Pinksterfeest mee te doen met het maken van 
muziek om de dansen te begeleiden, geef u dan op bij 
Eveline op het secretariaat of in reactie op dit 
weekbericht. De boekjes met bladmuziek liggen klaar op 
het secretariaat. Iedere muzikant is welkom, of u nu veel 
speelt of je instrument al jaren niet hebt aangeraakt. Het 

is een mooie manier om met elkaar het feest mede vorm 
te geven. We oefenen vooraf aan het Pinksterfeest de 
liedjes. 
 

 

Net als voorgaande jaren doet de Toermalijn ook weer 
mee met de avondvierdaagse van Meppel, deze wordt 
gehouden van maandag 4 juni t/m donderdag 7 juni. 
Opgave kan met het inschrijfformulier dat als extra bijlage 
bij het weekbericht gevoegd is. 
Vriendelijke groet, Jan Oosting (06-10234941) 
oostingjh@hotmail.com  
 
Wil jij dit jaar Jan Oosting helpen bij het organiseren van 
de avondvierdaagsen en het volgend jaar van hem 
overnemen, neem dan contact op met Jan, 
oostingjh@hotmail.com Heb je dat al eerder geprobeerd 
en geen reactie ontvangen, dan komt dat doordat het 
mailadres in de vorige weekberichten niet correct was. 
Neem dan nogmaals contact op. 
 

Zaterdag 26 mei opent de school haar deuren voor de 
Voorjaarsmarkt. De markt is van 10.00 uur tot 14.00 uur.  
Een dag van ontmoeting en gezelligheid en bovendien 
een goed moment om onze school in het zonnetje te 
zetten. 
  
Naast de knutselactiviteiten, voor de kinderen,  zullen er 
verschillende verkoopkramen zijn met een keur aan 
artikelen, van verschillend materiaal. De kramen zullen 
zowel binnen als buiten aanwezig zijn.  
  
Het restaurant is in handen van de 6e klassers. De 
opbrengst van het restaurant is voor het schoolkamp van 
deze klas. De zesde klassers hebben ook nog andere 
activiteiten voor ons in petto! Heb je zin om iets lekkers te 
bakken voor de markt, dit kan je inleveren op vrijdag of 
zaterdagochtend in het keukentje beneden. 
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Voor de knutselactiviteiten zal er weer een kaart zijn, 
zodat de kinderen, voor €3,50, aan verschillende 
activiteiten deel kunnen nemen. 
De gebruikte kaart mag na afloop ingeruild worden voor 
een klein presentje. 
  
De opbrengst van de laatste markt is besteed aan de 
nieuwe verduisterings-gordijnen op het podium, 
(trouwens alle gordijnen op het podium zijn bekostigd uit 
marktgelden) en aan nog een aantal nieuwe markttafels  
(dank Ewout en Albert) 

  
Bij dit weekbericht vinden jullie een affiche. Het zou fijn 
zijn als jullie deze delen via internet of uitprinten en op 
een goed zichtbare plaats ophangen. 
Vertel aan je vrienden, familie, buren e.d. over deze 
markt. Dan doen we met zijn allen de PR! 
  
We hopen op een goede markt, mooi weer, fijne 
bezoekers, en een gezellige dag. 
De marktcommissie  
 

Heeft iemand een koelkast te leen voor het restaurant 
van de markt op 26 mei? Neem dan contact op met  
Jacqueline Koiter, moeder van Nickolai uit klas 6 
72yuka@gmail.com 
 

Op zaterdag 26 mei vindt onze lenteschoolmarkt plaats. 
Wij hebben op onze vorige loterij zoveel enthousiaste 
reacties ontvangen over de megaleuke prijzen dat wij ook 
op deze Lentemarkt een loterij willen gaan houden voor 
klas 6. Wil jij helpen om klas 6 een fantastisch kamp te 
bezorgen en daarbij ook jou bedrijf onder de aandacht te 
brengen? De schoolmarkt van de Toermalijn staat goed 
bekend en wordt dan ook altijd goed bezocht door 
mensen uit de gehele regio. Sponsor zijn heeft dus ook 
zeker voordelen. Je krijgt meer naamsbekendheid en je 
product en/of dienst komen onder de aandacht van jouw 

doelgroep. Wij willen graag producten of tegoedbonnen 
voor bijvoorbeeld een consult, workshop of iets anders 
inzetten als prijs voor de loterij. Heb je een ander idee 
wat je als prijs wilt weggeven, wij horen het graag! 
Neem contact op met Jacqueline Koiter (moeder van 
Nickolaï uit klas 6) 06-24398093 of mail 
72yuka@gmail.com. Ik vertel je graag meer over de 
mogelijkheden. Er komt weer een witte mand te staan bij 
Eveline op het secretariaat waar alle prijzen ingelegd 
kunnen worden. 
Ik hoop snel van je te horen, Jacqueline 
 

De vijfde klassen van vijf Vrijescholen uit het Noorden 
van Nederland (Leeuwarden, Groningen, Assen, Emmen 
en Meppel) komen op 7 en 8 juni in Elp bij elkaar voor 
het Olympisch Kamp. Hier oefenen zij voor het uitvoeren 
van de klassieke vijfkamp (de Pentathlon). 
Het Olympisch Kamp: een samenkomen van sportiviteit 
en creativiteit, maar ook van viering, muzikaliteit en 
gezelligheid. Dit thema sluit aan op de vertelstof van dit 
schooljaar: de Grieken. 
 
Ben je ondernemer en wil je dit geweldige kamp 
sponsoren, dan horen wij graag van je! Elke bijdrage is 
welkom. Als tegenprestatie krijg je een vermelding in het 
programmaboekje, met logo en een eenmalige 
naamsvermelding in een weekbericht van alle scholen. 
Contactpersoon voor sponsoring is:  
Erik Sijtsma  (De Es Assen), tel.: 06 – 549 56 309. 
 

Iedere woensdagochtend van 8:30 tot 9:30 ben je van 
harte welkom in onze schoolbibliotheek op het podium in 
de Halde. 
Je kunt er snuffelen tussen boeken over opvoeding, vrije 
school onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, 
achtergrondinformatie rond antroposofische thema's 
maar ook voor knutsel- en jaarfeestboeken. 
Kom gerust eens langs, er zijn geen kosten aan 
verbonden! 
 

Naast het uitlenen van boeken kun je bij ons ook boeken 
kopen. 
Een aantal malen per jaar bestellen wij boeken en 
kaarten bij de nieuwe boekerij in Zeist. 
Ook kunnen we een boek, dat je graag zou willen 
hebben, voor je mee bestellen. 
 
Eenmaal per maand (meestal de laatste woensdag van 
de maand, dit staat in het weekbericht aangegeven) 
stellen we een selectie van onze verkoopboeken ten toon 
in de hal van school. 
Maar we staan niet alleen! Tegenover onze boekentafel 
staat bovendien een prachtige mineralentafel, sinds kort 
een tafel waar je heerlijke honing kunt kopen en buiten 
staat de Wolster, waar je de mooiste kleding van 
natuurlijke materialen kunt aanschaffen. 
Graag tot ziens! Karin en Sabrina 
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Meppel Actief: Gemeentelijke finale Stoepranden 

 
 

Dieuwke Mirza en Sam 
Helge  Reza en Ferre 
Klas 1  Jasmijn en Elin 
Klas 2  Abel  
Klas 3  Levi 
Klas 4    
Klas 5  Richt 
Klas 6  Jelle B. 
 

 


