
 
   
 

 
23 nov 19.00-21.30 uur Betoverende feestdagen markt, voor 

volwassenen 
24 nov 10.00-14.00 uur Betoverende feestdagen markt voor 

iedereen 
30 nov Advent-schoonmaak en klaarmaken school voor de 

Adventsperiode 
3 dec 1e Advent 
3 dec Adventstuintje kleuters 
5 dec Sinterklaasviering 
10 dec 2e Advent 
13 dec Luciafeest 
17 dec 3e Advent 
20 dec Kerstspel kleuters 
20 dec  Kerstspel eind van de middag en begin avond. Alle 

leerlingen zijn ’s middags vrij 
21 dec Kerstviering. Alle kinderen zijn ’s middags vrij 

24 dec tot en met maandag 7 januari (studiedag) 
Kerstvakantie 

 

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

Deze week werden Hetty Hospers (directeur Vrijeschool 
Assen) en onze directeur Harry Drenthe (Meppel en 
Emmen) geïnterviewd door een journalist van het 
Dagblad van het Noorden. De uitwerking 
daarvan is hier te vinden: https://bit.ly/2OXFsWg 
 

In iedere klas zijn een aantal sterrenvouwers. De 
pakketjes zijn meegegeven. De sterren moeten uiterlijk 
vrijdag op school zijn, zodat vrijdagmiddag de school in 
de adventsstemming kan worden gebracht. Heeft u 
velletjes over, dan mogen deze terug naar het 
secretariaat. 
 

Volgende week vrijdag, 30 november, is de 
adventsschoonmaak in school, alles wat in de gangen en 
klassen doet denken aan de herfst verdwijnt en op de 
ramen verschijnen sterren die verwijzen naar het 
komende Kerstfeest. Meerdere ouders hebben 
aangegeven dat zij graag willen helpen: heel fijn! Om 
13.30 uur is er een opmaat voor de sterrenplakkers in de 
lerarenkamer. 
 

Vanaf maandag 3 december begint de Adventstijd op 
school. De kinderen komen stil de school binnen die 
gevuld is met muziek. Achtergrondinformatie over de 

Adventsperiode krijgt u volgende week bij het 
weekbericht. 
 

Ieder jaar staat er in de laatste schoolweek een 
kerstboom in de klas. Het zou mooi zijn als deze bomen 
in de kersttijd een plaatsje krijgen in een gezin. Zou jij 
graag vrijdag de 21e  na schooltijd een kerstboom 
meenemen naar huis, meld dat dan aan Gerlof of 
Eveline. 
 

Wie wil er in de adventsperiode één of meerdere keren 
muziek maken in de gang tijdens de binnenkomst van de 
leerlingen. Dit kunnen ouders zijn, ouders met kind, of 
kinderen. Het wordt ook in de klas gevraagd. Graag 
doorgeven aan Alice of Eveline 
 

Weer zijn de bakken met gevonden voorwerpen overvol. 
Hoe bestaat het! Maandag komt er weer een tafel met de 
voorwerpen erop. Donderdag, en niet eerder, mag 
iedereen meenemen wat van  zijn of haar gading is. 
Vrijdag gaat de rest weg en wordt de school klaar 
gemaakt voor de adventstijd. 
 

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. 
 

In oktober en november hebben in het weekbericht 
oproepen gestaan voor versterking van de oudergeleding 
van de MR. Hierop zijn 2 reacties binnengekomen voor 2 
open plekken. Dit betekent dat er geen verkiezingen 
hebben plaatsgevonden en dat afgelopen woensdag in 
de MR-vergadering twee nieuwe leden zijn benoemd:  
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Renske Claas  
Linda Daniels (moeder van Laure (klas 4) en Marijne 
(klas 2)).  
Verder hebben op dit moment zitting in de MR:  
Ellen Grootoonk (ouder),  
Lucine Oetsen (leerkracht) en  
Ellen Boerma (leerkracht).  
 
Besproken zijn in deze MR-vergadering onder andere: 
- De begroting voor 2019 
Harry heeft aan de MR-leden de begroting toegelicht.  
- het ouderpanel.  
Om in verbinding te komen met ouders en om meer zicht 
te krijgen op wat er leeft bij ouders met betrekking tot de 
Toermalijn was er afgelopen jaar een aantal keer een 
bijeenkomst met een aantal ouders: het ouderpanel. Per 
klas zijn elke keer twee 2 willekeurige ouders uitgenodigd 
om in gesprek te gaan met de directie. Dit heeft veel 
informatie opgeleverd over ervaringen rondom het 
onderwijs en de school. Enkele punten zijn naar 
aanleiding van de gegeven input verbeterd, zoals het 
parkeerbeleid voor de school. Komende periode zal dit 
initiatief weer opgepakt worden: rond maart zullen van 
elke klas 2 ouders een uitnodiging ontvangen om mee te 
praten en hun input te geven. Vanuit de MR zal hierbij 
iemand van de oudergeleding aanwezig zijn. 
De volledige notulen van MR-vergadering zijn in te zien 
in de MR-map op het secretariaat. 
Hartelijke groet, Linda Daniels 
 

Het is het zover vandaag is de markt: Betoverend en 
feestelijk!  
Vrijdagavond van 19.00 u tot 21.30 uur en zaterdag van 
10.00 u-14.00 uur. 
Vrijdagavond is bestemd voor alleen volwassenen, geen 
kinderen mee dus. Zaterdag is voor groot en klein.  
Parkeren bij school dat is op deze dagen bijna niet te 
doen, een eindje lopen vanaf het station of een andere 
parkeerplaats dichtbij school wordt aangeraden. 
Contant geld meenemen, want pinnen is, bij de meeste 
kraampjes, niet mogelijk. 
De marktcommissie hoopt jullie allen te gaan ontmoeten  
en ken je nog iemand die belangstelling heeft voor onze 
school, neem ze mee. Meester Harry en Greetje staan de 
hele zaterdag klaar om informatie over school te 
verstrekken. 
Kortom, we gaan er met elkaar fijne en mooie dagen van 
maken! 
Renske, Florine, Mirjam, Carolien, Dieuwke 
 

Willen de ouders die nog geen factuurlijst ouderbijdragen 
2018-2019 hebben ingevuld, dit doen voor 1 december. 
Mochten er vragen zijn dan graag contact opnemen met 
Rita Vrielink, mail: ouderbijdragen@vsathena.nl of 
mobiel: 06-39028947 maandag 17.00-19.00 uur en 
dinsdag 09.00-15.00 uur. 
 

Er zijn nog steeds luizen binnen de school. Graag uw 
kinderen goed controleren. 
 

Op woensdag morgen 12 december geeft ik een 
openbare tekenles, herfstbladeren in pastelkrijt. 
Tekenvaardigheden zijn niet nodig, het zal in deze 
techniek altijd mooi worden. 
De les is van 8.45 u tot 10.00 uur, is kosteloos en een 
paar moeders bij wie ik nog in het krijt sta wegens een 
niet afgemaakte schildercursus zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. Graag wel even opgeven zodat ik weet 
voor hoeveel mensen ik de tafel moet dekken. 
Charlotte Luijerink  cmluijerink@telfort.nl 
 

Advents/kerstverhaal Christengemeenschap 
Tevens nodig ik U uit om naar een advent/kerstverhaal te 
luisteren in het kerkje van de Christengemeenschap, 50 meter 
vanaf de school in de Catharinastraat 44. 
Op 3e advent zondag 16 december, kinderen vanaf 6 jaar zijn 
ook hartelijk welkom. Er is een warm sapje, wat muziek , 
brandende kaarsjes in de boom en een mooi verhaal. 
Ook hier zijn geen kosten aan verbonden. 
vriendelijke groet, Charlotte Luijerink  cmluijerink@telfort.nl 
 

Dieuwke Mette en Marin 
Helge  Anne, Duuk en Lieke 
Klas 1  Ruben 
Klas 2  Bram en Finn 
Klas 3  Khaleesi 
Klas 4  Sophie 
Klas 5  Levi 
Klas 6  Gijs 
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