
 
   
 

 
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  
30 mei 1 e klas juffenverjaardag  
1 juni  
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 
8 juni  
11 juni tot en met 15 juni Junivakantie 

20 juni Schoolreisje klas 1 
21 juni Eindtoneel klas 6 
22 juni  Sint Jansfeest, Alle leerlingen ’s middags vrij 

22 juni Swim2play klas 3, 4 en 5 
27 juni Boeken- en mineralentafel 
29 juni Swim2play klas 3, 4 en 5 
 

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

Maandag komt de schoolfotograaf. Alle kinderen graag in 
vrolijke frisse kleren! 
 

Woensdag 30 mei vieren de 1e klas juffen, juf, Astrid, juf 
Lenie en juf Laurie, hun verjaardag. 
 

Nog niet alle ouders hebben de factuurlijst 
ouderbijdragen schooljaar 2017-2018 ingevuld en hierbij 
een toezegging gedaan. Daar dit schooljaar ten einde 
loopt, verzoek ik u nog voor 1 juni as de factuurlijst in te 
vullen. Mochten er vragen zijn dan graag contact 
opnemen met Rita Vrielink, 
mail:ouderbijdragen@vsathena.nl of mobiel: 06-
39028947 maandag 17.00-19.00 uur en dinsdag 09.00-
15.00 uur. 
 

Het kan nog steeds, je opgeven voor de 
avondvierdaagse. Maandag is de laatste dag dat het kan.  
Vriendelijke groet, Jan Oosting (06-10234941) 
oostingjh@hotmail.com  
 
Wil jij dit jaar Jan Oosting helpen bij het organiseren van 
de avondvierdaagse en het volgend jaar van hem 
overnemen, neem dan contact op met Jan, 
oostingjh@hotmail.com  
 

Morgen is het dan zover, de Voorjaarsmarkt van 10.00-
14.00 uur. 
 
Vandaag is de 6e klas al druk doende met "hun" 
restaurant en de aankleding van de grote zaal: 
bloemstukjes , menukaarten, prijslijst maken en andere 
restaurant-activiteiten. 
Vanmiddag al worden de schragen voor de 
verkoopkramen op hun plaats gebracht. 
En dan morgen: WELKOM!!!! met muziek, 
verkoopkramen, pottenbakker, knutselactiviteiten, 
broodjes bakken, veel gezelligheid, jong en oud, 
ontmoeting enzovoorts. 
De muziek van meester Fred zijn band ; "Erin go bragh" 
zal een groot deel van de dag muziek brengen. De band 
opent om 10.00 uur met hun muziek de voorjaarsmarkt. 
De knutselkaarten zijn 3,50 euro per stuk, voor 7 
activiteiten, graag gepast geld meebrengen. 
De knutselactiviteiten, verzorgd door de verschillende 
klassen, zijn te vinden in de verschillende lokalen 
beneden. Naast de gangbare activiteiten ook een 
bijzondere van klas. 2 
Op de begane grond van het schoolgebouw en ook 
buiten, zijn verkoopkramen. 
Het restaurant van klas 6 verkoopt heerlijke hapjes en 
drankjes in de grote zaal: heb jij ook iets lekkers 
gebakken dan kun je dat morgenvroeg nog aanleveren: 
in de keuken van school. 
De bloemen in de hal en op de tafels van het restaurant 
zijn geschonken door  
" Bloemendiscount", waarvoor hartelijk dank. 
 
Harry en Greetje verzorgen morgen een tafel vol PR 
materiaal, dus neem gerust die mensen mee die 
belangstelling voor de vrije school de Toermalijn in 
Meppel hebben. En anders: Zegt het voort....we gaan 
ervan uit dat jullie de affiche heel vaak geprint hebben en 
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ergens op een goed zichtbare plaats opgehangen. Dank 
daarvoor. 
 
Nogmaals : welkom morgen op onze altijd sfeervolle en 
gezellige markt: 
Renske, Florine, Mirjam, Sabina en Dieuwke 
 

Vandaag krijgen alle kinderen een zakje bloemenzaad 
mee met een flyer, “red de bij”  
 

Atelier voor Ouders: inschrijving geopend 
Voor wie als ouder of opvoeder meer over de achtergrond van 
de vrijeschoolpedagogiek wil weten en ervaren wat er zoal aan 
bod komt op de vrijeschool is er het atelier voor ouders. Meer 
informatie en opgeven: 
http://www.devrijeschoolassen.nl/atelier-voor-ouders/ 
 

Dakajam 
In de zomervakantie van 20 augustus tot en met 24 augustus is 
het weer mogelijk om deel te nemen aan Dakajam. Dakajam is 
een dagkamp voor kinderen uit de gemeente Meppel. Iedere 
dag van het kamp gaan de kinderen met een bus naar het 
kampterrein in Havelterberg. Kosten zijn €47,50 per kind. 
Opgaveformulieren zijn verkrijgbaar op het secretariaat. 
Inleveren op het secretariaat voor 1 juni. Tot 9 juli kunt u het 
formulier inleveren bij Stichting Welzijn Mensenwerk aan de 
Zomerdijk 8a in Meppel. Vol = vol 
 

Academie voor Samenlevingskunst 
Op 30 mei vanaf 20 uur (19.30 uur inloop) is er een informatie-
avond over de Academie voor Samenlevingskunst. Zie de flyer 
bij dit weekbericht voor meer informatie of 
www.economytramsformers.nl. Met vragen kan je ook terecht 
bij Nynke Brug (Elin, klas 1). 
 

Dieuwke Sam en Iano 
Helge  Lauren en Heleen 
Klas 1  Tycho en Lynn 
Klas 2  Isolde 
Klas 3  Sanne 
Klas 4  Annefleur 
Klas 5  Gijs 
Klas 6  Thijs 
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