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Viering Sint Maarten. Alle kinderen ’s middags vrij.
Informatie over de viering volgt
Ouderwerkavond voor kleuter- en klas 1, 2 en 3
ouders. 19.45 inloop, start 20.00 uur
Oudergesprekken (zie berichtje in dit weekbericht)
Oudergesprekken (zie berichtje in dit weekbericht)
19.00-21.30 uur Betoverende feestdagen markt, voor
volwassenen
10.00-14.00 uur Betoverende feestdagen markt voor
iedereen
Advent-schoonmaak en klaarmaken school voor de
Adventsperiode
1e Advent
Adventstuintje kleuters
Sinterklaasviering
2e Advent
Luciafeest
3e Advent
Kerstspel kleuters
Kerstspel eind van de middag en begin avond. Alle
leerlingen zijn ’s middags vrij
Kerstviering. Alle kinderen zijn ’s middags vrij
tot en met maandag 7 januari (studiedag)
Kerstvakantie

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

Heb je interesse getoond door een mailtje te sturen naar
de MR, wil je dit dan nogmaals doen naar het volgende
e-mailadres: ellen.grootoonk@kpnmail.nl. Helaas is
gebleken dat het account van de MR problemen oplevert.
Voor wie interesse heeft om plaats te nemen in de MR
kan zich tot en met vrijdag 9 november aanmelden.

Het gebeurt nog wel eens dat ouders bij het brengen of
halen hun hond meenemen op het plein. Dit is niet
toegestaan. Niet ieder kind vindt honden leuk. Vriendelijk
verzoek daarom om uw hond buiten het plein te houden.

Sint Maartensviering vrijdag 9 november 2018: 17.00 uur
tot ongeveer 18.30 uur. De kinderen zijn die dag om
12.45 uur vrij en worden om 17.00 uur weer op school
verwacht. Zij mogen in de namiddag naar binnen als de
bel gaat. Ieder gaat naar zijn/haar eigen klas alwaar de
lichtjes in de pompoenen worden aangestoken. Om
17.10 uur zet de optocht zich in beweging: De kleuterklas
van Helge/Herma loopt voorop, daarna de kleuterklas
van Dieuwke/Herma, dan volgen de peuters met Patricia.
Daarachter volgen klas 1, 2 en 3. De hele tocht blijven
we in deze volgorde lopen. Ouders lopen bij hun klas
mee in de rij. We zingen samen de Sint
Maartensliederen. Praten of bellen onderweg verstoort
de stemming en gesprekken mogen wachten tot na het
feest. Klas 6 helpt ons bij het oversteken op de
Stationsweg. Onderweg, in het park, zijn er traktaties en
zang.
We komen uiteindelijk aan bij een open plek in het park
en we hopen dat Sint Maarten deze herfstavond ook in
het bos is. Op de open plek staan glazen potjes met een
lichtje. We nemen plaats achter de potjes, die de vorm
waarin we gaan staan aangeven. Zoveel mogelijk
aanschuiven in de kring en achter je kind gaan staan.
Klas 4, 5 en 6 sluiten de rij. Graag een opening houden
in de kring van ongeveer 5 meter voor de ruiter te paard.
Het schouwspel van Sint Maarten en de bedelaar wordt
voor de kinderen in een kort moment neergezet. We
staan met alle kinderen, en ouders daarachter, in een
grote kring achter glazen lichtpotjes en zingen met
elkaar. Tot het moment dat het stil wordt, heel stil. Dan
zien de kinderen de bedelaar en horen in de verte het
paard van Sint Maarten. In de kring deelt Sint Maarten
zijn mantel met de bedelaar en verschijnt hij op zijn
paard. Ook dan is het hoefgeluid van het paard te horen.
Voor de kinderen is het fijn als zij het schouwspel van
Sint Maarten, wat maar heel kort duurt, in stilte mogen
ervaren.
Een uitdrukkelijke vraag om géén foto’s te maken. Omdat
de lichtjes en geluiden die dat geeft het spel geen goed

doen. Samen zingen we ‘Sint Maarten reed door weer en
wind’, waarin het verhaal van de bedelaar klinkt. Als Sint
Maarten weer wegrijdt en de bedelaar verdwijnt zingen
we samen nog een lied. Vervolgens nemen de kinderen
afscheid van hun juf en al wandelend nemen de ouders
hun kind(eren) mee vanuit het park naar huis. Vanwege
de ondersteunende rol van klas 4, 5 en 6 bij het feest is
het mogelijk dat voor klas 4, 5 en 6 er andere tijden zijn:
deze worden dan door de juffen gecommuniceerd met de
ouders.

Aanstaande maandagavond is er een maakavond voor 5
december voor de klassen 1, 2, 3, de kleuterklassen en
de peutergroep. De avond begint om 20.00 uur met
koffie, thee en speculaas in “de Halde”, de grote zaal,
van school.
Daar wordt verteld wat er in de verschillende klassen
wordt gemaakt als presentje voor de kinderen.
Na de korte samenkomst in de zaal gaat ieder naar eigen
klas.
Rond 21.30 uur sluiten we de avond.

“Betoverende feestdagenmarkt”
Wat een prachtige titel op de affiche van de
najaarsmarkt. Vanzelfsprekend hebben een flink aantal
van jullie de affiche uitgeprint en op een goed zichtbare
plaats opgehangen.
Nog slechts 2 weken en dan is het al zover! Het ziet er
zeer veelbelovend uit. 27 marktkraamhouders vinden
onderdak in school en wat er zaterdag door de kinderen
kan worden gemaakt is bedacht.
Vrijdagavond is er in een sfeervol verlichte school, een
markt voor ouders en andere belangstellenden, om een
avondje zonder kinderen te kunnen lopen, kopen en bij
de kraamhouders Er zijn kramen van wollen hemdjes tot
houten speelgoed en van knutselpakketten tot lampjes.
Bovendien kun je die avond, onder de klanken van
livemuziek, een drankje nemen om even bij te praten, te
ontmoeten in het restaurant van klas 6.
Zaterdags is de markt vollediger, naast alle
verkoopkramen en het restaurant zijn er activiteiten voor
de kinderen, zoals al hierboven genoemd.
Volgende week meer informatie van de marktcommissie,
Renske, Florine, Mirjam, Carolien, Dieuwke

Vrijdag 30 november is er in onze school een
herfstschoonmaak, alles wat aan de herfst doet denken
wordt uit de klassen en gangen verwijderd en als verdere
voorbereiding op advent worden die middag sterren van
vloeipapier op ramen geplakt: in gangen en klassen.

Maandag 3 december lopen de kleuters het
adventstuintje waarbij één ouder per kind (zonder
jongere broertjes en zusjes) aanwezig mag zijn. De
kleuterdeur gaat die dag om half negen open.

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

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

?
Er zijn een aantal spullen die pootjes hebben gekregen
en die we na een gedegen speurtocht door onze school
nog niet hebben kunnen terugvinden.
Wie kan ons helpen? Wie heeft de gouden tip?
Tips of inleveren bij meester Harry of bij het secretariaat.
Enorm bedankt voor de hulp.
Uit de bieb voor ouders (Halde) het boek: Het hele jaar
feesten.

30-40 soepkommen na de voorjaarsmarkt.

De houten lessenaar van meester Harry (sinds
voorjaarsmarkt).

Wij wensen Waldemar Hordijk uit klas 4 veel succes op
zijn nieuwe school.

Luierbroekjes
Is er iemand die belang heeft bij wollen luierbroekjes maat S?
Contact Herma (kleuterklas)

Sinterklaasactie Stichting Grote Broer

Het schoolbord van de bibliotheek/stenentafel

Stichting Grote Broer heeft ook dit jaar weer een
Sinterklaasactie. Niet iedereen kan sinterklaas vieren, omdat
het soms financieel tegenzit. Grote Broer wil graag helpen. Ken
je een kind uit de regio Meppel dat een steuntje in de rug
verdient, vraag dan een cadeaubon aan via de website. Voor
meer informatie kun je ook de Facebookpagina bekijken.
Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 18 november.
https://www.stichtinggrotebroer.nl/aanvraagdoen/sinterklaasaanvraag/
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Helge
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Amber en Phileine
Juliëtte en Ruby
Guus
Arthur en Mikay
Wayra
Vincent
Arwan
Pepijn
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