31 augustus 2018

2 sept
3 sept
4 sept

Opwarmen school voor de start van het schooljaar
door de ouders. Inloop 19.45, start avond 20.00 uur
Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij
Eerste schooldag na de zomervakantie

Zondag a.s. openen we met de ouders het schooljaar.
Voor deze avond is Edith Brink uitgenodigd. Edith geeft
les op de Hoge School Leiden waar zij de tekenlessen
geeft. Zij geeft een voordracht over kunstzinnig onderwijs
op de Vrijeschool. De avond duurt tot ongeveer 21.00
uur.
Dinsdagmiddag, na schooltijd, bent u welkom om even
een kijkje te nemen in de nieuwe klas.

Dinsdag 4 september is de eerste schooldag van het
nieuwe schooljaar. De dag begint met een opmaat voor
alle leerlingen van klas 1 tot en met 6. De ouders van
onze eersteklassers zijn bij deze uitgenodigd om deze
opmaat bij te wonen. Ook de ouders van leerlingen van
klas 2 tot en met 6 die nu instromen zijn welkom Kleinere
broertjes en zusjes mogen niet mee naar binnen.
De kleuters beginnen deze ochtend in hun eigen klassen.

Harry is op woensdag op de Toermalijn.

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

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Junivakantie
Zomervakantie

ma 22 okt – vrij 26 okt
24 dec tot en met 7 jan
18 feb – 22 feb
vr 19 april
ma 22 april
29 april – 3 mei
10 juni – 14 juni
15 juli – 24 augustus

Volgende week volgen de data van de studiedagen en
vrije middagen.

De meesten van jullie hebben inmiddels de mail gehad
met de link naar de factuurlijst ouderbijdragen 20182019. Ik verzoek u om de factuurlijst voor 1 oktober 2018
in te vullen.

De ouders, verzorgers die in september met hun
kind(eren) nieuw starten, krijgen deze mail in de eerste
week van oktober. Dit in tegenstelling zoals eerder
genoemd in de toegezonden mail met begeleidende brief
en Drieluik ouderbijdragen.
Vriendelijke groet Rita Vrielink, Stichting Vrijescholen Athena.

Op dit moment is de peutergroep helemaal gevuld, maar
op de BSO hebben we nog plaats voor kinderen.
De dagdelen zijn : 12.45- 14.45 (onder andere handig als
je niet twee keer heen en weer wil rijden) en 14.45-18.00
voor de lange dagen.
Aanmelden of een keertje komen kijken kan, fijn als je
even binnen loopt voor een afspraak.
Patricia Jansen,06-38081079

Voor de knutsel tijdens de najaarsmarkt heb ik 100 oude
hemdjes en t shirts nodig, liefst in lichte kleuren.
Patricia Jansen

Workshop Familieopstelling
Dynamische opstelling met inslag uit het sjamanisme
Onder begeleiding van Majid Ouztit
Op de Naoberhoeve, Pesserweg 4, Echten
Zaterdag 22.september & Zondag 23 september
Van 11 tot 18 uur
€150,- voor het gehele weekeind
€100,- voor een dag, incl. Koffie/thee en biologische lunch
eventueel overnachting mogelijk in overleg.
Bij interesse ‘s avonds kampvuur, sauna, hot tub.
Majid is een Fransman en geboren in Marokko in 1961.
Hij leeft in Portugal waar hij woont in de Ashram van Guru
Mooji. In 2004 ontdekt hij zijn roeping als energetisch werker en
ontwikkeld hij zich op zijn spirituele pad als familieopsteller,
medium, hypnotiseur en lichtwerker.
Hij werkt en reist door India, Europa en Zuid-Amerika.
Dit weekend komt hij voor de 2e keer naar de Naoberhoeve om
met ons te komen werken: een zeer bijzondere ervaring!!
Het seminar wordt gehouden in het Engels; er is een tolk
aanwezig, (het Engels is zeer laagdrempelig)
Aanmelden & info bij Maraike: heinmaraike@yahoo.de

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.

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

Noah en Marin
Charlotte en Heleen
Noud
Mikay en Jorinde
Mirthe
Waldemar
Annefleur
Serra
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