
 
   
 

 
20 sept  Ouderavond klas 6, inloop 19.45, start  20.00 uur 
27 sept Michaëlsfeest 
2 okt Ouderavond klas 1 en klas 2, inloop 19.45 en start 

20.00 uur 
4 okt  Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij 

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

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

De meesten van jullie hebben inmiddels de mail gehad 
met de link naar de factuurlijst ouderbijdragen 2018-
2019. 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. 

 

In meerdere klassen zijn er 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 
 

Wij vieren dit feest donderdag 27 september 
In de ochtend hebben alle klassen hun eigen 
programma: 

 De kleuters op school 

 Klas 1, 2 en 3 in het Wilhelminapark  

 Klas 4, 5 en 6 bij Blijdenstein/Engelgaarde 
De kinderen uit klas 4, 5 en 6 hebben een goede fiets 
nodig die dag. 
In de klassen wordt drakenbrood gegeten en is er fruit en 
sap. 
Om 13.30 uur verzamelen klas 1- 6 zich in het 
Amfitheater en volgt het drakenspel.  
Vijf ridders proberen de draak te verslaan om de prinses 
te bevrijden. Alle ouders zijn hiervoor uitgenodigd. 
Om 14.45 uur gaan we allemaal naar huis. 
 
In de bijlage bij dit weekbericht treft u 
achtergrondinformatie over het Michaëlsfeest aan. 
 

Voor de knutsel tijdens de najaarsmarkt heb ik 100 oude 
hemden en T shirts (alle maten mogen) nodig, liefst in 
lichte kleuren. 
Patricia Jansen 
 

Sansa Visscher, welkom in de kleuterklas van juf 
Dieuwke en juf Herma. Duuk van Mechelen, welkom in 
de kleuterklas van juf Helge en juf Herma. 
Fender Spijkerman, van harte welkom in klas 2 
 

Heeft iemand mijn olijfgroene zomerjas van Tumble ‘n 
dry gevonden? Zou je hem aan de kapstok bij de vijfde 
klas willen hangen? Alvast bedankt. Groetjes Tijn 
 

Meppel Actief organiseert wekelijks sportactiviteiten in de 
wijken, daarnaast komen ze enkele keren per jaar op 
school om in de pauze een activiteit te doen met de 
leerlingen. Ook zet Meppel Actief zich in om kinderen op 
de hoogte te brengen van de sportactiviteiten die er 

14 september 2018 

mailto:botten@toermalijn-meppel.nl
mailto:mrtoermalijnmeppel@gmail.com


 
 
 

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

 

plaats vinden en waar ze aan mee kunnen doen. Bij dit 
weekbericht krijgt u dan ook een bijlage met daarin de 
verschillende sportieve activiteiten die er komend jaar 
georganiseerd worden en speciaal ook een poster van 
de Nationale Sport Week 2018 
 

, 
Indien u nog geen schoolfoto’s besteld heeft. Het kan 
nog. www.photolecole.nl  
 

Atelier voor Ouders 
Deze zaterdag start het atelier voor ouders in Assen. Wilt u hier 
nog aan meedoen dan kunt u zich nog opgeven. 

4 zaterdagen 2018-2019 9.30-16.30 uur 
22 september – 3 november –  2 februari –  6 april 
Voor: Alle ouders, leerkrachten, opvoeders in Noord – 
Nederland met interesse voor de antroposofie 
Met: Samen zingen, uitwisseling, verdieping en jaar na 
jaar nieuwe onderwerpen in samenhang met elkaar. 
Kosten: €220 inclusief koffie, thee, soep en materialen 
Locatie: Vrijeschool De Es Tuinstraat 1 Assen 
Opgave en / meer info: atelierouders@gmail.com 
http://www.devrijeschoolassen.nl/atelier-voor-ouders/ 
 

Kindercircus Okidoki 
Met veel plezier gaan al vele kinderen van onze school elke 
week of in de vakantie (op kamp) naar kindercircus Okidoki in 
Meppel.  
Ballopen, in de trapeze of doeken hangen, jongleren, 
eenwieleren, hoge stelten lopen; alle circus onderdelen komen 
aan bod! Maar er worden ook veel leuke spelletjes gedaan en 
onderdelen uit turnen en yoga.  
Kortom hartstikke leuk!  
Op dinsdag helpen wij Marjolein (moeder Mirthe klas 3) en 
Saartje (moeder Doortje klas 3) mee in de circusles van 15.00-
16.00.  
Er zijn weer wat plekjes vrij!  
Lijkt het je wat? Laat het ons dan weten! Je kunt 5 keer 
meedoen voor 5 euro en proefles is gratis. Daarna kost het 55 
euro per kwartaal.  
Wij kunnen de kinderen direct meenemen vanuit school en 
helpen mee in de les, dus geen gedoe met brengen en wachten 
en voor de kinderen is er een bekend gezicht continue 
aanwezig. 
Na de les kunnen we kinderen ook weer afzetten bij BSO.  
Voor kinderen vanaf 5 jaar (als ze beetje stoer zijn ; ) tot en met 
de bovenbouw.  
Bij interesse graag ons berichten op mail@joehoeikbenhet.nl of 
06-15250345 
Groetje Marjolein en Saartje  
 

Scala 
De proeflessen van Scala beginnen in de periode van 17 t/m 29 
sept. Wilt u uw kind nog opgeven, kijk dan in de Scala 
Kinderkarant die uw kind vorige week heeft meegekregen of op 
www.ontdekscala.nl  
 

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. 

 

 
 
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 
 

Dieuwke Mirza 
Helge  Charlotte en Cato 
Klas 1  Sam 
Klas 2  Finn en Ohle 
Klas 3  Max 
Klas 4  Cleo 
Klas 5  Jiri 
Klas 6  Nell 
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