21 september 2018

27 sept Michaëlsfeest
13.30 uur gevecht met de draak
2 okt
Ouderavond klas 1 en klas 2, inloop 19.45 en start
20.00 uur
3 okt
20.00 uur MR vergadering
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 donderdag op de Toermalijn.

Beste mensen, zaterdag 6 oktober 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!!!

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 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.

In meerdere klassen zijn er luizen aangetroffen. Wilt u
allemaal uw kind(eren) controleren. Als u luizen aantreft
graag aan de leerkracht melden.

Er is kinkhoest op school.

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.
Bij regenachtig weer graag regenkleding meegeven.

Alle kinderen uit klas 4, 5 en 6 hebben komende
donderdag een fiets nodig om naar de locatie van het
Michaëlsfeest te gaan.

Voor de knutsel tijdens de najaarsmarkt heb ik 100 oude
hemden en T shirts (alle maten mogen) nodig, liefst in
lichte kleuren. Er zijn er al 50 ingeleverd. Op naar de
volgende 50 shirts.
Patricia Jansen

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.

Ruby Klomp en Dae Spoelder, welkom in de kleuterklas
van juf Helge en juf Herma.
Jip Kamphuis, welkom in klas 4.

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

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 15.0016.00.
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

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

Melle
Heleen en Linde
Noud
Senne en Lynn
Tobias
Susan
Tijn
Finn H.
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