
 
   
 

 
2 okt Ouderavond klas 1, inloop 19.45 en start 20.00 uur 
3 okt Start Kinderboekenweek 
3 okt 20.00 uur MR vergadering 
4 okt  Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij 

4 okt Ouderavond klas 5, inloop 19.45, start  20.00 uur 
6 okt  9.00-15.00 uur Klusdag 
9 okt Swim2Play voor de klassen 2 tot en met 6 
9 okt Ouderavond klas 3, inloop 19.45, start  20.00 uur 
10 okt  Ouderavond klas 2, inloop 19.45, start  20.00 uur 
16 okt Swim2Play voor de klassen 2 tot en met 6 
17 okt Minimarkt, boeken, mineralen, honing e.d. 
18 okt Ouderavond klas 4, inloop 19.45, start  20.00 uur 
22 okt tot en met 26 oktober HERFSTVAKANTIE 

Harry is op maandag en donderdag op de Toermalijn. 
Linda is op maandag en donderdag op de Toermalijn. 
 

Beste mensen, zaterdag 6 oktober staat er een klusdag 
op de agenda. De agenda voor die dag staat bomvol, te 
noemen: 
* Grindbak maken om het Finse Kota huisje 
* Tuin afzetten met eikenhout (rondhout) 
* Elektra klussen 
* Deur plaatsen patio 
* Sluitwerk in klas 5 in orde maken 
* Nog meer kleinere klusjes in klas 5  
* Wat klusjes in klas 6 (gordijntje, stripje etc) 
* Tuin opruimwerkzaamheden (grond- en groenafval) 
U ziet genoeg te doen!!! Komt in grote getale voor de 
catering wordt gezorgd!!! 
 

In de weken dat de kinderen gaan zwemmen, vervallen 
de gymlessen. De eerste Swim2Play les is 9 oktober.  
 

Wij zoeken nieuwe ouders die kunnen helpen bij het 
uitlenen van bibliotheekboeken aan de kinderen. Heeft u 
zin om deze taak op u te nemen kunt u dat melden aan 
Betsie. botten@toermalijn-meppel.nl 
 

Er worden nog steeds luizen aangetroffen. Wilt u 
allemaal uw kind(eren) controleren. Als u luizen aantreft 
graag aan de leerkracht melden. 
 

Door wat veranderingen binnen de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad zijn wij op zoek naar een nieuw 
lid. Heb jij zin om je met enthousiasme in een prettig 

team in te zetten voor de MR, stuur dan een mailtje naar: 
mrtoermalijnmeppel@gmail.com 
 

Goud licht het woud. 
Vruchten rijpen in de zon. 
Ver valt een ster. 
Michael nadert. 
Sterk is zijn zwaard. 
Moedig mijn daad. 
 
Alle kinderen van klas 1-6 hebben donderdag het 
Michaëlsfeest gevierd. 
In het Wilhelminapark ontving de Drakenprinses de 
kinderen van klas 1, 2 en 3 en wenste hen moed en 
kracht toe bij de spelletjes. 
De drakenkop met een zwaard raken terwijl je 
voortgetrokken wordt door een paard in je bolderkar of 
alleen de drakentunnel in om een edelsteentje te zoeken 
terwijl de draak daar grommend achterin de tunnel ligt. 
Samen een boomstammetje zagen of zorgen dat de 
weegschaal precies in balans is. Proeven en herkennen, 
een appel schillen voor de appelmoes, geblinddoekt een 
parcourtje lopen.  
Klas 4, 5 en 6 stapten op de fiets om in 
Blijdenstein/Engelgaarde hun spelen te doen: roetsjen 
van een kabelbaan, varen in een bootje, behendigheid 
en moed tonen bij de andere spelen. 
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De zon zorgde voor heerlijk najaarsweer. 
We aten een krentenbol en heerlijke zoete appeltjes en 
in de klas lagen daarna de drakenbroden op ons te 
wachten! Drakenbillen, drakenstaarten en drakenkoppen 
werden wel of niet met een beetje rode jam 
opgesmikkeld. 

 
Op het plein speelde klas 5 's middags het toneelstukje 
van Sint Joris en de draak. Noah kondigde de stoet aan 
met zijn trompet. Vijf dappere ridders (Elin, Elin, Wayra, 
Yvar en Dany) streden met de draak en uiteindelijk gaf hij 
zich gewonnen! 
 
Alle ouders die meegeholpen hebben om dit feest te 
vieren willen we hartelijk bedanken. 
In de Halde genoten ze van lekkere soep en broodjes, 
gekookt en gebakken door klas 6.  

 
Vanmorgen kwamen de kleuters met hun mandjes met 
oogst en was het appelvrouwtje appeltjes aan het 
poetsen. 
 

Voor de knutsel tijdens de najaarsmarkt heb ik 100 oude 
hemden en T shirts (alle maten mogen) nodig, liefst in 
lichte kleuren. Er zijn er al 50 ingeleverd. Op naar de 
volgende 50 shirts. 
Patricia Jansen 
 

Phileine Grit, welkom in de kleuterklas van juf Dieuwke 
en juf Herma. 
Minou Hopman, welkom in klas 4. 
 

Kinderboekenweek 
Nieuws van de bieb: Kinderboekenweek met het thema 
Vriendschap 
Kinderboeken over Vriendschap staan centraal in de 
Kinderboekenweek 2018, die loopt van woensdag 3 oktober tot 
en met zondag 14 oktober 2018. Het motto bij het thema 
Vriendschap is Kom erbij! 
Tijdens de Kinderboekenweek is er van alles te doen in school 
en/of bibliotheek. In de bibliotheek kan je kind meedoen aan 
een (knutsel)activiteit of een quiz en natuurlijk zijn daar de 
mooiste boeken te leen! Een abonnement is tot 19 jaar gratis. 
Meer informatie over de activiteiten op 
www.bibliothekendrenthe.nl of op de website van je lokale 
bibliotheek. Kom erbij! De bibliotheek is er voor iedereen! 
In de Kinderboekenweek worden ook het Gouden Penseel voor 
het mooist geïllustreerde kinderboek en de Gouden Griffel voor 
het best geschreven kinderboek bekend gemaakt. De auteur 
van het Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas, bekend 
van o.a. De gruwelijke generaal en De ongelooflijke Ravi 
Ravioli. Je krijgt het Kinderboekenweekgeschenk cadeau in de 
boekhandel bij de  aankoop van €10,- aan kinderboeken.  
Lees meer op www.kinderboekenweek.nl.  
  
Boekentip onderbouw: 
Moemf heeft een vriend : voorleesverhalen / Annette Herzog 
Een leuk verhaal over twee lieve dierenvriendjes die samen 
grappige, spannende en gekke avonturen in het bos beleven. 
Over samen spelen, een eerste vriendschap en afscheid 
nemen.  
 
Boekentip bovenbouw: 
Hoe maak ik een vriend? / Evelien De Vlieger 
Felix gaat voor het eerst op kamp. Maar hij kent er helemaal 
niemand. Zijn moeder zegt dat hij wel een vriend zal maken. 
Maar hoe doe je dat, een vriend maken? Een humoristisch 
verhaal in de vorm van een plakboek. 
 

Sportteam Meppel Actief 
Sportteam Meppel Actief organiseert komende week, de week 
van 1oktober tot en met 4 oktober, een ouder-kind 
wijksportweek. De kinderen mogen ouder(s), broer(s), zus(sen), 
opa(‘s), oma(‘s), verzorger(s) of wie dan ook meenemen naar 
een naschoolse wijksport moment. De naschoolse wijksport 
momenten organiseert Sportteam Meppel Actief wekelijks voor 
kinderen van groep 3 tot en met groep 8, om samen te 
bewegen in de wijk. Sportteam Meppel Actief hoopt tijdens 
deze week hierbij ouder(s) of andere betrokkenen kennis te 
laten maken met de naschoolse wijksport momenten. Voor de 
verschillende wijksportmomenten verwijzen wij u door naar 
onze website (www.meppelactief.nl > wat doen wij > wijksport). 

 Maandag 1 oktober 15:00-16:00 uur locatie: Gymzaal 
Stadskwartier  

 Dinsdag 2 oktober 15:30-16:30 uur locatie: Troelstraplein in 
Haveltermade  

http://www.meppelactief.nl/
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 Dinsdag 2 oktober 15:30-16:30 uur locatie: Grasveld 
Oosterboer bij de Oosterboerschool  

 Donderdag 4 oktober 15:30-16:30 uur locatie: Grasveld 
Ereprijs te Berggierslanden  

U hoeft zich niet aan te melden voor de activiteit(en) en 
deelname is gratis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieuwke  
Helge  Lieke en Thijl 
Klas 1  Marlinde 
Klas 2  Bram en Mikay 
Klas 3  Stein 
Klas 4  Levi 
Klas 5   
Klas 6  Finn IJ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


