
 
   
 

 

23 juli tot en met 31 augustus Zomervakantie 
2 sept  Opwarmen school voor de start van het schooljaar 

door de ouders. Inloop 19.45, start avond 20.00 uur 
3 sept  Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij 

4 sept Eerste schooldag na de zomervakantie 
 

. 

Op zondagavond 2 september willen we samen met u de 
school opwarmen. Het gebouw heeft dan 6 weken leeg 
gestaan en samen met u zorgen we ervoor dat er voor 
dat het weer op temperatuur is  en er weer een luchtje 
aanzit als de kinderen dinsdag op school komen. 
Voor deze avond is Edith Brink uitgenodigd. Edith is 
leerkracht op de vrijeschool in Harderwijk en geeft les op 
de Hogeschool Leiden waar zij de tekenlessen verzorgd. 
Edith houdt een voordracht over het kunstzinnig 
onderwijs op de vrijeschool en gaat met ons aan het 
werk. 
Na het algemeen deel kunt u alvast een kijkje nemen in 
de waar uw kind(eren) in komen. 
De avond start om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. 
 

Het schooljaar start op dinsdag 4 september. 
 

Voorzichtig treden mijn voeten de aarde  
zij is een vraag aan mij gesteld 
Een donkergroene loper, van hier naar onbekend.  
De weg die ik heb uitgelegd  
ontdek ik met iedere stap. 
Dit is een dag om weg te gaan  
dit is een dag om weg te gaan.  
De tuin van het jaar is dichtgegroeid,  
maar de zon brandt een gat in de heg.  
Dit is een dag om weg te gaan,  
dit is een dag om weg te gaan,  
Over ons hoofd een koppel ganzen  
en mensen tot de horizon.  
Dit is een dag om weg te gaan,  
dit is een dag om weg te gaan. 
Uit: Over de stroom, liedbundel   

 
Gisteren hebben we in de Halde afscheid genomen van 
zestien zesde klassers, die De Toermalijn verlaten.  
Door de kinderen van klas vijf werden ze op een ludieke 
manier van het plein gejaagd, met veel water. modder en 
een knoflookkoekje tot slot. Deze dag is afgesloten met 
de afscheidsavond. En nu vliegen ze uit…  
De kinderen hebben vele jaren met elkaar opgetrokken, 
geleefd en gedeeld. Een aantal kinderen al vanaf  
de kleuterklas bij juf Dieuwke of juf Herma, een aantal 
kinderen stroomde later in. Juf Alice was er in  

klas één en vanaf klas vier heeft juf Ellen de klas mee 
naar boven genomen. Een initiatiefrijke, onderzoekende 
en uiterst sportieve groep kinderen. Met een rugzak vol 
vaardigheden, kennis en ervaringen zullen ze de 
bekende tuin verlaten, op weg naar een nieuwe horizon!  
Waar gaan ze naar toe?  

 Bram en Olaf Oosting naar de 7e klas van het 
Parcival College in Groningen.  

 Lars en Rozemarie naar Terra in Meppel 

 Merlijn naar het Celeanum in Zwolle.  

 Femke naar het Praedinius in Groningen  

 Thomas P, Arvid, Rosalie, Thomas de R en 
Sterre gaan naar Dingstede in Meppel  

 Finn, Nickolaï en Jelle J naar Stad&Esch in 
Meppel 

 Jelle B naar JenaXL in Zwolle 

 Thijs naar Tromp Meesters in Steenwijk 
 
Met het afscheid van onze zesde klas nemen we ook 
afscheid van een groep ouders die al heel lang, of soms 
alleen het laatste jaar, aan onze school verbonden waren 
door hun kinderen. Actieve ouders die allerlei klussen en 
klusjes deden, sport coachten en vaak te zien waren op 
school. Jullie waren voor de leraren en de kinderen. Een 
fijne, warme en krachtige steun. Dit jaar nemen we 
afscheid van Sjoukje en Jan Oosting, Loet en Gerlof van 
de Hoeve, Barbara en Jan Heerschop, Elio en Roos 
Panneman, Jetske Boomstra en Maarten Dijkstra, Jenny 
Meekhof en Koos Jurjens, Diana en Rick Veeningen. We 
wensen dat het jullie goed mag gaan en jullie kunnen 
genieten van jullie kinderen op de middelbare school! 
Hartelijk dank voor jullie inzet en vertrouwen in onze 
school. En een aantal van jullie blijven we gelukkig nog 
zien, als ouder van de jongere broertjes en zusjes die 
nog op school zijn.  
Ellen Boerma 

20 juli 2018 
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Uit klas 2 vertrekken Rick Zijl en Femke Drogt, uit klas 3 
Silke Marije Heerschop, uit klas 4 Nynke Heerschop en 
Tjalling Huisinga en uit klas 5 Prya Koets-Achterberg 
Sookoo. Wij wensen jullie allemaal een heel goede tijd 
toe op jullie nieuwe school. 
 

Vandaag nemen we ook afscheid van Sabina Keizer, die 
op de vrijeschool in Emmen ib-er wordt en van 
Jacquolien Sleurink, die het afgelopen jaar heeft 
ingevallen voor Herma. Wij wensen Sabina en 
Jacquolien een heel goede vakantie toe en veel succes 
voor de periode erna. 
 

 

Ouders en kleuters hartelijk dank voor de lieve woorden, 
mooie kaartjes en alle cadeautjes, het was heel veel. Na 
een jaar op de Toermalijn te hebben gewerkt komt er 
voor mij nu een eind aan. 
Ik heb een mooi  en waardevol schooljaar gehad, met 
jaarfeesten en het contact met, kinderen, ouders en 
collega's. Ik heb er van genoten! Ik wens jullie allemaal al 
het goede voor de toekomst en een fijne zonnige 
zomervakantie. 
Wie weet tot ziens!! 
Een lieve groet van Jacquolien Sleurink 
 

Ook dit jaar heeft de bibliotheek een App waar meer dan 
30 E-books op staan waardoor iedereen in de vakantie 
kan blijven lezen. Kinderen uit klas 1 krijgen een oranje 
tasje mee met een boek uit de schoolbibliotheek. Dit 
boek moet op de eerste schooldag weer worden 
ingeleverd. 
 

Denkt u aan het bestellen van de schoolfoto’s! 
 

 
 

Herfstvakantie  ma 22 okt – vrij 26 okt 
Kerstvakantie  24 dec tot en met 7 jan 
Voorjaarsvakantie 18 feb – 22 feb 
Goede Vrijdag  vr 19 april 
Tweede Paasdag ma 22 april 
Meivakantie   29 april – 3 mei 
Junivakantie  10 juni – 14 juni 
Zomervakantie  15 juli – 24 augustus 

Ik wil iedereen even laten weten dat het beter met me 
gaat. Ik vind het fijn om weer op school te zijn. Bedankt 
voor jullie lieve en goede steun. Dat doet mij goed. 
Fijne vakantie en een zonnige groet van Ilse. 
 

Musicalworkshop ‘Belle en Het Beest’ 

 
Na de zomervakantie start Song & Dance op De Toermalijn met 
de musicalworkshop ‘Belle en Het Beest’. We laten kinderen 
kennis maken met de drie aspecten van musical door te zingen, 
te dansen en door spel oefeningen te doen. In 17 lessen 
werken we toe naar een mooie voorstelling. De lessen van 90 
minuten worden gegeven door ervaren docenten van de 
Musical- en Theaterschool. Het seizoen loopt van eind 
september 2018 tot begin. februari 2019. De lesdag is 
donderdag van 15.15 tot 16.45 uur. De workshop is voor 
kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar en de kosten zijn 225 
euro. Aanmelden en meer informatie is te vinden op 
www.songanddance.nl. Tijdens onze Open Middag op 22 
september is er een proefworkshop te volgen in Zwolle. Zie 

onze website voor meer informatie. 
 
PARKPLAY MEPPEL 
Zondag 22 juli 13.00-16.30 uur 
Wilhelminapark Meppel 
SLACKLINE * FREERUNNING * ACROYOGA, 
Trefbal * Speedminton * Kijken, chillen… 
Iedereen welkom om te komen kijken en spelen. 
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Fiets4daagse 
Op woensdag 25 juli wordt er de fiets4daagse kidsdag 
georganiseerd. Tijdens de kidsdag ga je een puzzeltocht fietsen 
en bezoek je onder andere het defensieterrein in Havelte en 
Meppel Actief is bij de drie kalkovens met onder andere een 
mountainbike parcours.   
Doe jij ook mee? 
 

 
 

Dieuwke Noah en Marin 
Helge  Charlotte en Heleen 
Klas 1  Noud 
Klas 2  Mikay en Jorinde  
Klas 3  Mirthe 
Klas 4  Vincent 
Klas 5   
Klas 6   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


