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9.00-15.00 uur Klusdag
Swim2Play voor de klassen 2 tot en met 6
Ouderavond kleuters, inloop 19.45, start 20.00 uur
Ouderavond klas 3, inloop 19.45, start 20.00 uur
Ouderavond klas 2, inloop 19.45, start 20.00 uur
Poppenspelvoorstelling voor klas 2 in Het Anker
Swim2Play voor de klassen 2 tot en met 6
Minimarkt, boeken, mineralen, honing e.d.
Ouderavond klas 4, inloop 19.45, start 20.00 uur
tot en met 26 oktober HERFSTVAKANTIE

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

Morgen 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!!!

Komende weken gaan de kinderen zwemmen. Dit komt
in de plaats van de gymlessen. De eerste Swim2Play les
is dinsdag 9 oktober.

Wie weet waar het schoolbord van de boeken en
mineralentafel staat.

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

Sinne Althuis heten wij van harte welkom in de
kleuterklas van Helge en Herma.

Wie o wie weet waar de voorraad van 40 soepkommen
en borden staat opgeslagen.

Voorgaande week verzorgde kinderen van klas zes een
Michaëlssoepje met drakenbrood.
Hier nog even een blik op hun kookkunsten.

Nog steeds zijn oude liefst lichtgekleurde T-shirts
gevraagd voor een knutsel op de najaarsmarkt. De Tshirts mogen ingeleverd worden bij Patricia of op het
secretariaat.

Meppel Actief Sportinstuif herfstvakantie
Op dinsdag 23 oktober, in de herfstvakantie, organiseert
Sportteam Meppel Actief, in samenwerking met verschillende
verenigingen/organisaties, een sportinstuif voor kinderen van 2
tot 8 jaar en 8 tot 13 jaar. De instuif voor 2 tot 8 jaar is van 9.30
tot 11.00uur, de instuif van 8 tot 13 jaar van 11.30 tot 13.00uur.
Beide instuiven zijn in sporthal Koedijkslanden (Zuiderlaan 197,
Meppel). Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Meppel Actief kaboutersport

We zijn nog op zoek naar een aantal spelers voor het
gezongen 3 koningenspel. Een kort spel dat in zijn
geheel door de spelers driestemmig gezongen wordt. We
repeteren vanaf de laatste zondag van oktober tot 6
januari iedere zondag van 20.00 uur tot 21.30 en we
hebben drie voorstellingsdata in januari (een donderdag,
vrijdag en zondag)
Het is een feest om met elkaar te zingen, te verbinden en
menig (kinder)hart met het spel geraakt te zien worden.
Het is een reis die we met elkaar maken, heel waardevol.
Dus voel je welkom om deze reis met ons te maken!
Schroom niet om ons aan te schieten op school (beide
moeders klas 2) voor vragen en opmerkingen of te
bellen/ mailen:
Nynke Brug (06 46 73 21 77, nynkebrug@live.nl)
Carolien Volmer ( 06 83 23 65 69,
carolienvolmer@hotmail.com)

Sportteam Meppel Actief start weer met kaboutersport voor
kinderen uit de kleuterklassen. Je kan je aanmelden op de
website www.meppelactief.nl > agenda. Het eerste blok start op
maandag 29 oktober. Tijdens kaboutersport maken kinderen
kennis met verschillende vormen van sport en bewegen.
Klimmen, klauteren, bal- en tikspelletjes en samenwerken. De
sporten worden op basisniveau aangeboden, zodat iedereen
mee kan doen. Aanmelden is verplicht en deelname kost 10
euro per blok.

Michaëlsviering

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.

De Christengemeenschap nodigt u, speciaal de kinderen (vanaf
3 jaar) uit op zondag 14 oktober om 12.15 uur voor een
Michaels viering. Er is een verhaal en de kinderen kunnen zelf
een kleine bijdrage leveren.
Catharinastraat 44, 7941 JG Meppel
Het geheel duurt 20 minuten, na afloop is er nog iets te drinken.
Info 0522 260407
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