
 
   
 

 
22 juni Sint Jansfeest, Alle leerlingen ’s middags vrij 

22 juni Swim2play klas 3, 4 en 5 
27 juni 12.15-13.00 uur Verkooptafels (boeken, wolletjes en 

honing) 
29 juni Swim2play klas 3, 4 en 5 
2 juli Laatste ouderavond klas 6 start 20.00 uur inloop 19.45 

uur 
2 juli Verjaardag juffen klas 5 
4 juli  MR vergadering 
5 juli Schoolreis klas 2 en klas 4 
10 juli  tot en met 13 juli Schoolkamp klas 6 
11 juli 12.15-13.00 uur Verkooptafels (boeken, wolletjes, 

honing) 
12 juli Afscheidsouderavond kleuters 
13 juli 9.45 uur toneelstuk klas 3 
13 juli Verjaardag juffen klas 4 
13 juli Klassenouderoverleg 
17 juli Laatste schooldag 4 en 5 jarigen 
18 juli Laatste schooldag oudste kleuters 
19 juli Afscheidsochtend en afscheidsavond klas 6 
20 juli  Uitreiken getuigschriften. Kinderen zijn om 11 uur vrij 

23 juli tot en met 31 augustus Zomervakantie 

3 sept  Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij 

4 sept Eerste schooldag na de zomervakantie 
 

 
Ik ben met mijn familie op zaterdag 10 juni gaan 
ballonvaren en vloog over de Toermalijn. We hebben er 
de foto gemaakt die je hierboven ziet. Wij zijn op het 
industrieterrein Noord opgestegen en vlogen over 
Meppel en over de Lichtmis (Koperen Hoogte) en 
landden vlak voor Zwolle. 
Arnoud van Büseck 
 

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

Een kleine impressie van het Olympisch kamp van de 
klassen 5 van de Noordelijke vrijescholen. 

 
 

 vrijdag 22 juni 

Zomerzonnewende 
   
Zomer 
Zon zindert 
Zalig zwoel 
  
Alles straalt, bruist, pronkt 
Geurt en kleurt. 
Overvloed 
 
Overgave, openbaring, 
Vol, bol 
Extase 
  
Aarde en hemel, 

22 juni 2018 
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Raken elkaar 
In één grote 
Warme omhelzing 
  
Dit jaar zijn we met ons Sint Jansfeest weer welkom op 
het prachtige terrein van ‘de Uelenspieghel’ in Uffelte. 
  
Het programma ziet er als volgt uit: 
17.15-17.30 uur: inloop op het terrein, plaatsje zoeken 
aan de rand van het terrein; 
17.30 uur:  begin van de picknick; 
17.30-18.15 uur: picknick; 
18.15 uur: het vuur wordt aangestoken, ceremonie door 
klas 6, zingen en daarna dansen rond het vuur; 
18.50 uur: springen over het vuur door leerlingen van 
klas 1t/m 6: klas 6 als eerste en als laatste!!!! 
19.30 uur afsluiting en einde sint Jansfeest. 
  
D.m.v. de schoolbel worden de programma-onderdelen 
aangegeven. 
  
Om het feest goed te laten verlopen staan hieronder een 
aantal aandachtspunten: 
          
Picknick en toetjes: Alle ouders nemen voor het eigen 
gezin een picknick mee en (alcoholvrije) dranken. Neem 
een kleed mee om op te zitten. Ga zoveel mogelijk langs 
de randen van het terrein zitten.  
Sommige stukken terrein zijn afgezet met lint, daar 
komen we niet achter.  
Ieder gezin neemt extra toetjes mee: die zet je op een 
grote tafel, “de toetjestafel”. Daar kan iedereen, na het 
eten van de eigen picknick, van nemen. Zorg voor eigen 
bestek, borden of kommetjes. Een extra toetje kan 
bestaan uit: pannenkoeken, fruitspiesjes, taart, cakejes, 
koekjes, verschillend fruit, yoghurt met vruchten. 
  
Bloemenkrans: Maak thuis een bloemenkrans voor op je 
hoofd, doe bloemen op je hoed of maak een prachtige 
bloemcorsage. De bloemen bloeien nu in overvloed! De 
bloem die symbool is voor Sint Jan is de roos. Weet je 
niet hoe je een krans zou moeten vlechten: op youtube is 
hierover een video. Of kijk op deze link: 
http://www.antroposofischleven.nl/onze-gevlochten-
bloemenkrans-voor-sint-jan/  
  
Muziek: Wil je musiceren bij dit mooie feest? Bijvoorbeeld 
bij het zingen en dansen? Vraag dan aan Eveline de 
bladmuziek! 
  
Route:  De route naar de ‘Uelenspieghel’ vanaf Meppel 
richting Havelte/Uffelte: langs de Hoogeveense vaart 
voorbij Uffelte rijden. Daarna bij bordje ‘camping de 
Haan’ linksaf  
slaan. Vervolgens rechtsaf de Winkelsteeg in (zandpad 
na theater). Bestemming bereikt. Parkeren rechts van de 
zandweg voor ‘de Uelenspieghel’. www.uelenspieghel.nl  
  
Parkeren: Kom op de fiets of auto: rechts van de weg, 
steek schuin in en begin bij de ingang van het terrein. 
Rijd zo veel mogelijk samen dit i.v.m. parkeerruimte! 
  

Opruimen: Neem bij het verlaten van het terrein je eigen 
schalen, borden e.d. en afval mee. 
  
Kleding kinderen:  kinderen “gesloten” kleding aan i.v.m. 
eventuele teken op het terrein:. Bij het springen over het 
vuur géén regenlaarzen of slippers aan. 
  
En dan nog dit! 
We zijn te gast bij de familie van der Steen: we maken 
dan ook dankbaar gebruik van hun terrein en faciliteiten.  
Als ouders zijn jullie verantwoordelijk voor het gedrag van 
jullie kinderen, dus houd een oogje in het zeil: laat ze niet 
rondrennen over het hele terrein. Op het privé gedeelte, 
rondom het huis komen we als gasten bijvoorbeeld niet.  
Daarnaast zijn honden niet welkom en is roken niet 
toegestaan. Bij slecht weer gaat het feest ten slotte niet 
door. Dit wordt op de dag zelf bepaald. 
  
Vuurspringen: klas 6 begint!, 1e klassers mogen dit jaar 
voor het eerst over het vuur springen.  (kleuters dus nog 
niet) 
  
We maken er samen een prachtig feest van! 
  
NB: Kijken jullie de kinderen ’s avonds goed na op teken 
i.v.m. het bosrijke gebied? 
 

 
 

 

In de zaal hangt een doek van 20 m2, in gebruik voor het 
eindtoneelstuk van de zesde klas. Of we daar ook een 
film op zouden kunnen afspelen, vroeg Olaf zich af. 
Zodat de kinderen na de generale afgelopen woensdag 
naar de Simsons keken, op bios formaat, met bios geluid, 
inclusief popcorn.  
Meester Harry kijkt komende week ‘s avonds voetbal op 

school 😉 

http://www.antroposofischleven.nl/onze-gevlochten-bloemenkrans-voor-sint-jan/
http://www.antroposofischleven.nl/onze-gevlochten-bloemenkrans-voor-sint-jan/


 
 
 

 
Julianastraat 22 | 7941 JC Meppel | 0522-253343 | info@toermalijn-meppel.nl | www.toermalijn-meppel.nl 

 

 
 

Klas 1 is naar de Zwarte Dennen geweest en heeft een 
heerlijk schoolreisje gehad. 
 

 
 

Wij heten Nine, in de kleuterklas van juf Dieuwke en juf 
Jacquolien  en Luc van Winden in klas 2 van harte 
welkom bij ons op school! 
 

Womi running day 
 Woensdag 27 juni 2018 

 Voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool 

 13.30 tot 16.00 uur 

 Atletiekbaan AV de Sprinter (Ambachtsweg 11 in 
Meppel) 

 Wil jij kennismaken met hardlopen en/of oefenen voor 
de Meppel City Kids Run (zondag 16 september 
2018)? 

 Deelname is GRATIS, aanmelden verplicht! 

 Wees er snel bij, want VOL = VOL 

 Aanmelden kan tot en met uiterlijk woensdag 20 juni 
2018 www.meppelactief.nl 
 

Meppel Actief Storks Cup 2018 (Tennis) 
Op woensdagmiddag 11 juli van 14.00 tot 16.30 uur organiseert 
sportteam Meppel Actief in samenwerking met MLTC, de 
tennisvereniging, tijdens de internationale Meppel Storks Cup 
2018, de 2e editie van de Meppel Actief Storks Cup 2018 voor 
kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool uit de gemeente 
Meppel. Meld je als schoolteam (met 6 spelers) aan. Er is 
ruimte voor ‘slechts’ 9 teams, dus meld je snel aan! VOL = 
VOL. Deelname is gratis en aanmelden kan via 
www.meppelactief.nl > agenda.  
 

Viva la Musica 
Viva la Musica is een koorschool waar een aantal van onze 
leerlingen bij zingt. Zij hebben een nieuwe locatie waar zij gaan 
zingen en houden op 30 juni daar een open dag. Meer 
informatie hierover vindt u in de bijlage die meegestuurd wordt 
met het weekbericht. 
 

Dieuwke Joni en Mace 
Helge  Linde en Rune 
Klas 1  Finn en Lynn 
Klas 2  Noah 
Klas 3  Silke Marije 
Klas 4  Tijn 
Klas 5  Nell 
Klas 6  Thomas P. 
 

 
 
 

 

http://www.meppelactief.nl/
http://www.meppelactief.nl/

