13 oktober 2018

16 okt
17 okt
18 okt
22 okt

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, en donderdag op de Toermalijn.

Vorige week vrijdag brachten, in alle klassen en bij
collega’s thuis, kinderen bloemen mee.
Wij werden erdoor verrast, hadden eerst niet een idee
vanwaar die vrolijke bossen.
‘Wisten jullie het dan niet?’, vroeg een zesde klasser, “Tis
de dag van de leraar!” 😉
Wat zijn we ontzettend leuk en feestelijk in de bloemetjes
gezet.
Dank jullie wel Nathalie en Renske, kinderen en ouders!
Meester en juffen van de Toermalijn

Afgelopen dinsdagochtend werden peuters, kleuters en
1e klassers verrast met een ontzettende fijne, mooie en
uitstekende tryout -voorstelling van “Dierendorpje” door
productiehuis “ Valentijn”. Janiek Vreeden en Jorrit de
Vries verzorgden het spel en Sabine Osinga had de
regie. Er heerste een prima sfeer, fijne muziek, goede
interactie met publiek: een aanrader!
Eén van de kleuters zei na de voorstelling: “Nog een
keer...”
De voorstelling wordt dit weekend nog 2x gespeeld in
school: zaterdag en zondag, beide keren om 13.00 uur.
Kaarten zijn te koop op www.schouwburgogterop.nl of
aan de kassa van de schouwburg
Dank Elly voor dit cadeau!

Een paar keer in het schooljaar zal uw kind thuiskomen
met een verhaal over een juf van Scala in de klas, een
workshop, een voorstelling in Ogterop of een leuke
activiteit vanuit het bibliotheekaanbod.
Zowel Scala als de Bibliotheek verzorgen bij ons op
school voor vrijwel elke klas (passend bij de school) een
aantal activiteiten, lessen of uitjes.
Los daarvan kiezen we voor de peuters en kleuters vaak
een andere voorstelling.
Afgelopen dinsdag keken zij naar 'Dierendorpje'. Elly
Bakker, artistiek leider van Puppet International en
productiehuis Valentijn, schonk de voorstelling aan onze
jongste kinderen.
Een inkijkje in de activiteiten voor dit schooljaar
Woensdag 17 oktober gaan klas 1 en 2 naar een
voorstelling in Ogterop: 'Geeft niks!'
Voorafgaand was er deze week een muziekworkshop op
school.

Klas 1 en 4 brengen een bezoek aan de
(grote) bibliotheek dit jaar.
Klas 2 krijgt leesbevorderingsactiviteiten met behulp van
een geheim ladekastje en een grote stapel mooie
boeken. Zij spelen ook met Botje Bij, een
programmeerbare robot (in de vorm van een bijtje)
waarmee kinderen zelf een bepaalde route kunnen
uitstippelen, instellen en doorlopen.
Klas 3 en 4 hebben een drietal lessen over 'Er zit muziek
in afval',
Klas 3 gaat aan de slag met 'Little Bits', een platform met
elektronische modules die verbonden worden door kleine
magneetjes, Elke module heeft een specifieke functie
(licht, geluid, sensoren, knoppen, drempelwaarden,
pulsen, motoren..) De verschillende modules klik je
eenvoudig aan elkaar zonder te hoeven solderen. Dan
kun je coole uitvindingen doen!
Klas 5 en 6 hebben een serie lessen over Mediawijsheid,
die al loopt. Ook gaan zij het Rijksmuseum bezoeken in
april.
Klas 5 gaat met Lego WeDo aan de slag. Dat is een
bouwset waarmee ze worden aangemoedigd om hun
grenzen op het gebied van creativiteit te verleggen,
onderzoek te doen, te ontwerpen, innovatie ontwerpen te
maken en hun ideeën te delen met klasgenoten. Een
combinatie van veelzijdigheid van de lego stenen en de
programmeermogelijkheden van digitale technologie.
Klas 6 doet 'Een tegen allen'. De bibliotheek daagt de
klas uit om een aantal opdrachten uit te voeren. Beide
partijen tekenen een contract en bepalen samen de
inzet. Er worden opdrachten uitgevoerd die het nodige
vragen van onze zesde klassers.
Betsie Otten

Het is nog even een eindje weg in de tijd, vrijdagavond
23 en zaterdag 24 november, maar de marktcommissie
wil toch alvast laten weten dat zich inmiddels ruim 20
marktkraamhouders hebben aangemeld om naar school
te komen! Enkelen willen we alvast even noemen
“Houtspel en houtspul” en “Denkspellenparadijs”, van
verder weg en van dichterbij “Naoberhoeve”, “Blauwe
huis”, “Wolster” en onze “eigen” boeken- en
mineralentafel.
De voorbereidingen zijn in volle gang: knutsels worden
bedacht, muzikanten benaderd, affiche bedacht, pr
uitgestippeld en klas 6 weet dat zij het restaurant gaan
bemensen.
In de komende periode zullen jullie op de hoogte
gehouden worden van de vorderingen rond de markt.
Vriendelijke groeten van de marktgroep: Renske, Florine,
Mirjam en Dieuwke

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

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

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

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)

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

Bibliotheek Meppel
Zaterdag 13 oktober: kindervoorstelling Woeste Willem
Theater Mik Mak speelt de voorstelling Woeste Willem voor
kinderen van 4 tot 6 jaar.
Willem is een humeurige en mopperende zeerover, daarom
wordt hij Woeste Willem genoemd. Niemand vindt hem aardig,
en hij vindt ook niemand aardig. Maar... het jongetje Paul geeft
niet op en met hem sluit hij vriendschap en vertelt al zijn
avonturen.
Van 10.00 tot 10.45 uur
Entree: gratis voor kinderen (t.g.v. OktobermaandKindermaand) / volwassenen € 3,50

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

Dieuwke
Helge
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Klas 5
Klas 6

Saar
Noud en Rune
Thomas
Ilan
Ruby
Yvar
Derk
Caspar

Meppel Actief kaboutersport
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.
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