
 
   
 

 
17 dec 3e Advent 
17 dec 19.30 uur Paradijsspel (vanaf klas 3 en ouder) 
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 

8 jan Eerste schooldag na de Kerstvakantie 

 

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

In de klassen naderen Jozef en Maria de stal. De dieren 
en herders verschijnen op de seizoenstafels. Er staat een 
boompje in de klassen met 30 rode en 3 witte rozen. In 
deze laatse schoolweek kijken we naar het Paradijs- en 
Kerstspel en hebben we kerstatelier, klas 1, 2 en 3 op 
dinsdag en klas 4, 5 en 6 op vrijdag. In de kleuterklassen 
wordt de laatste hand gelegd aan de stalletjes die de 
kinderen maken. Wat worden ze mooi! 
Vrijdag sluiten we af met alle kinderen in de Halde. Alle 
klassen laten een lied of een gedicht horen. En dan 
wensen we elkaar een fijne kerstvakantie. 
 

 

Maandag 17 november is de derde Adventsmaandag op 
school. De kinderen komen stil de school binnen die 
gevuld is met muziek.  
 

‘Siet hoe is Adam thans soo ryck, 
Geworden eenen god gelyck, 

Daer hy het goed en quaadt beseft, 
Wanneer hy syne handen heft 
en leeve in alle eeuwicheidt’. 

 

 
Nu er al drie kaarsen in de adventskrans branden is het 
tijd voor het Paradijsspel, gespeeld door vrijeschool 
Valentijn uit Harderwijk. Dit is het verhaal van Adam en 
Eva in het paradijs met de boom der kennis van goed en 
kwaad. Maandagavond 17 december om 19.30 wordt het 
Paradijsspel opgevoerd in de Halde. Alle kinderen vanaf 
klas 3 zijn hierbij van harte uitgenodigd. Ook alle ouders 
en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Na 
afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
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Donderdag 20 december wordt het Kerstspel opgevoerd 
voor alle leerlingen van de school, ouders en 
belangstellenden. De opvoering van 16.30 is voor 
kleuters en klas 1, 2 en 3 en hun ouders. Oudere 
kinderen zijn om deze tijd welkom als je met het hele 
gezin wil komen. De opvoering van 19.30 uur is voor de 
kinderen vanaf klas 4, ouders en belangstellenden. 

 
 

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. Er zijn nog een paar bomen te vergeven.  
 

De kinderen van klas 4, 5 en 6 zingen iedere woensdag 
meerstemmige liedjes in de Halde. 

 
 

 

Nogmaals grote dank voor al het lekkers dat u in uw 
keuken voor de markt gemaakt heeft. Het zou fijn zijn als 
u uw pannen, borden en ander gerei weer mee neemt. 
Het ligt op de tafel naast de keuken. 

 
Advents/kerstverhaal Christengemeenschap 
De 3e advent zondag 16 december is er om 16.00 uur een  
advent/kerstverhaal te beluisteren in het kerkje van de 
Christengemeenschap, 50 meter vanaf de school in de 
Catharinastraat 44.Kinderen vanaf 6 jaar zijn hartelijk welkom. 
Voor jongere kinderen is het een te moeilijk verhaal. Er is een 
warm sapje, wat muziek, brandende kaarsjes in de boom en 
een mooi verhaal. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
Vriendelijke groet, Charlotte Luijerink  cmluijerink@telfort.nl 
 

Kaboutersport 
Sportteam Meppel Actief start met blok 2 van kaboutersport 
voor kinderen uit de groepen 1 en 2. Aanmelden kan op de 
website www.meppelactief.nl > agenda. De eerste les is op 
maandag 7 januari in gymzaal Oosterboer. 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.  
  

Bowlen groep 5 t/m 8 
Op woensdagmiddag 30 januari organiseert Sportteam Meppel 
Actief i.s.m. Pinz Bowling een bowlingactiviteit voor kinderen uit 
de groepen 5 t/m 8. Deelname is gratis, maar aanmelding is 
verplicht (https://meppelactief.nl/agenda-item/bowlen-2/). De 
activiteit is van 14.00 tot 15.00 uur. Indien er veel 
aanmeldingen zijn komt er een ronde bij van 15.00 tot 16.00 
uur. 
Bij de aanmelding kan je een voorkeursronde aangeven (ronde 
1; 14.00-15.00 of ronde 2; 15.00-16.00), maar let op, eerst 
moet ronde 1 vol zitten voordat wij besluiten om ronde 2 te 
organiseren. 
Bij deze activiteit geldt vol=vol.  
 

12 Heilige Nachten 
De 12 Heilige Nachten zijn de nachten tussen kerst en 
Driekoningen. Dit is de tijd waarin de dromen helderder zijn en 
makkelijker te onthouden dan in de rest van het jaar. Deze 
dromen hebben een voorspellend karakter voor het 
toekomstige jaar. Iedere nacht staat voor een maand. 
Afgelopen jaar hebben wij onze dromen opgeschreven en met 
een klein groepje mensen deze dromen gedeeld en  
besproken. Wij hebben geprobeerd om parallellen te vinden 
tussen droom en de gebeurtenissen en beleving van de 
desbetreffende maand, en wat dit te betekenen heeft voor de 
leerweg voor het jaar. 
Dus een praktische weg tot zelf kennis en inzicht in je doen en 
laten. 
De groep voor volgend jaar is nog niet vol mocht je met ons de 
dromen willen napluizen en bespreken, geef je dan op bij Gerlof 
of Maraike (ouders van Joni en Eke ) of mail naar: 
heinmaraike@yahoo.de 
De 12 avonden zijn gratis en vinden plaats op de Naoberhoeve 
(Echten) 
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Lezing, intuïtief luisteren in opvoeding en onderwijs 
In deze lezing wordt uitgelegd hoe de Luisterkindmethode werkt 
en worden ervaringen gedeeld uit de praktijk. Verder worden 
inzichten en oefeningen gedeeld uit o.a. de Steinerpedagogie, 
Geweldloze Communicatie en de Wet van Aantrekking om in 
de dagelijkse omgang met kinderen intuïtief luisteren te 
ontwikkelen.  
Deze lezing is op woensdag 19 december van 20.00-22.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee) in de 
Christengemeenschap, Lauwerstraat 3. 9725 HD in Groningen. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Opgeven bij: jacqueline@andersluisteren.nl  
 

Kerstconcert Viva La Musica 
Zondag 23 december zingt het koor Viva la Musica haar 
kerstconcert in de Grote Kerk in Meppel. In dit koor zingen veel 
kinderen van onze school! 
 

 
 

Dieuwke Melle en Melody 
Helge  Thijl en Charlotte 
Klas 1  Madelief 
Klas 2  Arthur en Marijne 
Klas 3  Leon 
Klas 4  Jasmijn 
Klas 5  Arnoud, Jiri en Marijn 
Klas 6  Finn H. 
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