
 
   
 

 
22 okt tot en met 26 oktober HERFSTVAKANTIE 

31 okt Spreekuur jeugdverpleegkundige 
1 nov Schoolarts van de GGD is op school 
1 nov Klas 5 gaat naar de Dag van de Techniek 
3nov 9.00-15.00 uur Klusdag 
7 nov Studiedag kleuterjuffen. Alle kleuters zijn vrij  

9 nov Viering Sint Maarten. Alle kinderen ’s middags vrij. 
Informatie over de viering volgt 

12 nov Ouderwerkavond voor kleuter- en klas 1 en 2 ouders 
13 nov Oudergesprekken 
22 nov Oudergesprekken 
23 nov 19.00-21.30 uur SinterKerst markt, voor volwassenen 
24 nov 10.00-14.00 uur SinterKerst markt voor iedereen 
30 nov Advent-schoonmaak en klaarmaken school voor de 

Adventsperiode 

 

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

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. 
 

Kinderboekenweekworkshops - door kinderen van klas 
zes, voor alle kinderen van klas 1, 2, 3, 4 en 5 
Vriendschapskoekjes bakken, dierenvriendenspel, 
escape-room,  spel carrousel  in het park, levend 
stratego. 

 

 
 

Wij wensen Evie en Noah Brals uit de kleuterklas van juf 
Dieuwke en juf Herma en Reza Meijering uit klas 1 veel 
succes toe op hun nieuwe school. 
 

 
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) 
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Bibliotheek Meppel 
Zaterdag 20 oktober: Bennie Billenbijter 
Poppenspeler Marcel speelt de voorstelling Bennie 
Billenbijter voor kinderen vanaf 3 jaar.  
Bennie Billenbijter gaat over een billenbijter die geen billen wil 
bijten. Dan doe je mensen pijn en willen ze geen vriend met je 
zijn. Maar om in leven te blijven moeten billenbijters mensen 
aanraken en dat gaat het snelst en makkelijkst met bijten in 
billen, zegt Bennies vader. 
Zaterdag 20 oktober 
Van 10.00 tot 10.45 uur 
Toegang € 3,50 

 
Zaterdag 27 oktober: naar de film 

Film over vriendschap voor 9 tot 12-jarigen. 
Organisatie in samenwerking met Elly Bakker, firma Jan Sok, 
de Speelotheek en Reggersoord Meppel. 
Zaterdag 27 oktober 
Tijd: 12.30 - 14.00 uur 
Entree: gratis (t.g.v. Oktobermaand-Kindermaand) 
Opgave vooraf noodzakelijk via info@bibliotheekmeppel.nl of in 
de bibliotheek 

 

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.  
 

NIEUW bij Scala in Meppel 
Korte cursussen 

Bij Scala in CCM De Plataan aan de Vledderstraat in Meppel 
kunnen kinderen ook mee doen aan korte cursussen. 
Bijvoorbeeld: in 5 lessen kennismaken met een 
muziekinstrumentengroep zoals slagwerk-, toets-, strijk-, hout- 
en koperblaasinstrumenten (groep 5 t/m 8), vanaf 5 november. 
Of leren hoe ze hun tekeningen nog echter kunnen laten lijken 
in 6 lessen Tekenen en meer (8 t/m 12 jaar) vanaf 31 oktober, 

27 februari en 8 mei. Of zich uitleven met klei in 6 superleuke 
creatieve lessen (8 t/m 12 jaar), vanaf 7 februari. 
Peuters en kleuters 

Ook in de allerkleinsten schuilt een kunstenaar. Bij Scala in 
Meppel kunnen ze dansen, muziek en kunstwerken maken. Ze 
kunnen aan de slag met muziek in korte cursussen van 6 
lessen. Op 11 januari start kleutermuziek en op 8 maart 
peutermuziek. Voor de kleuters van groep 1 en 2 is er het hele 
schooljaar kinderdans. Kleuters die van kleuren en knutselen 
houden kunnen vanaf 9 januari meedoen aan 6 creatieve 
lessen in het kleuteratelier. 
  
Toneel en musical 

Inmiddels zijn er toneel- en musicalgroepen en dansgroepen 
van start gegaan. Kinderen zijn van harte welkom om in te 
stromen. Je kunt je ook aanmelden voor een gratis proefles. 
  
Meer informatie over alle mogelijkheden om te dansen, zingen, 
acteren, creëren en muziek te maken is te vinden op 
www.ontdekscala.nl 
 

Dieuwke  
Helge  Filemon en Armando 
Klas 1  Elin 
Klas 2  Jorinde en Kick 
Klas 3   
Klas 4  Minou 
Klas 5  Jonah 
Klas 6  Jan 
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