
 
   
 

17 apr Studiemiddag team, alle leerlingen ’s middags 
vrij 

18 apr Goede vrijdag, alle leerlingen vrij 
21 apr Tweede paasdag, alle leerlingen vrij 
22apr Praktisch verkeersexamen op de fiets voor 

klas 5 
24 apr Ouderavond kleuters 19.45 inloop, 20.00 uur 

start 
25 apr  Koningsspelen 
28 apr Tot en met 5 mei MEIVAKANTIE 
12 mei MR 
12 mei Ouderavond klas 6 
17 mei 9.30 – 15.00 uur werkdag plein 
 

Pasen is het enige feest dat door de werking van de 
zon en de maan bepaald wordt. Pasen valt op de 
eerste zondag na 21 maart, na volle maan.  
Net zoals vorig jaar willen wij ook dit jaar de Stille 
week, de week voorafgaande aan het Paasfeest 
waarin Christus uiteindelijk zijn kruisiging tegemoet 
treedt, proberen te benaderen in de stemming van die 
dagen.  
Dat betekent dat wij juist niet in deze week uitbundig 
Paasfeest zullen vieren, maar andere activiteiten  
inzetten om met de kinderen de voorbereiding op 
Pasen te ervaren.  
Donderdag  zullen de kinderen in de klas een sobere 
maaltijd nuttigen met een gewoon gebakken brood 
(geen paasbrood) wat in het bijzijn van de kinderen 
gesneden en verdeeld wordt.  
Je kunt je kind die dag voor één pauze eten 
meegeven.  
Tijdens de Stille week willen wij ervoor zorgen dat in 
de gangen jonge takken en twijgen in knop staan die 
nog uit zullen komen. We stellen het op prijs als je 
mooie takken voor ons mee brengt.  
Op de dinsdag na Pasen gaan de kleuters eieren 
zoeken in het park.  
De andere klassen zullen die dag op hun eigen manier 
aandacht aan het Paasfeest geven.  
Wij wensen je allemaal goede en mooie dagen toe. 
 

Lourens deelde een appel als inleiding op wat hij 
vertelde over de ontwikkelingsstof voor rekenen voor 
klas 4. Corstiaan sloot aan met een heldere en 
enthousiaste uiteenzetting vanuit de rekenstof voor 
klas 5 en klas 6. Mooi met voorbeelden en materiaal 
wat te zien was. Lenie als rekenspecialist van de 
school vertelde over het leerplan rekenen voor klas 3 
en klas 1. Daar tussendoor waren er een paar 
voorbeelden van de manier waarop er in klas 2 tafels 
worden geoefend.  Dieuwke zong een mooi lied waarin 
een heel aantal rekenbegrippen te herkennen waren. 

En gaf daarnaast nog voorbeelden van het rekenen in 
de kleuterklas. Herma had daarvoor verteld over de 
het mathematisch bewustzijn van kleuters die dat in en 
aan hun lijf kunnen ervaren.   
Lucine liet samen met Sinje,  de moeder van Soender 
en Melissa een prachtig Paaslied horen wat zij daarna 
zongen samen met alle ouders en leerkrachten die er 
waren. 
Thijs Brandsma vertelde over de activiteiten van de 
MR. En gaf daarbij een toelichting op het werk van het 
afgelopen schooljaar. Met zorgvuldigheid gaf hij aan 
hoe het traject rondom het vertrek van Rian is 
verlopen. Hij vertelde dat de MR zich wil  inzetten voor 
het vrije schoolonderwijs als ontwikkelingsgericht 
onderwijs. Hij gaf een duidelijk welkom aan ouders die 
vragen en opmerkingen hadden voor de MR.  
Gerrit Rotman opende de avond en vertelde over de 
huidige schoolontwikkeling. Hij gaf een toelichting op 
de vraag die hij vanuit het bestuursbureau Athena had 
gekregen. Er was ruimte om vragen te stellen  waarop 
ook antwoorden gegeven werden. 
Helaas kon Rolinda Lindeboom niet aanwezig zijn 
i.v.m. buikgriep zodat er over het ib werk niet verteld 
kon worden. 
We waren blij met de ouders die er waren en kijken als 
team en directie terug op een fijne ouderavond.   
Alice Teunissen 
 

De werkgroep vraagt u als ouders vragen om te 
helpen ervoor te zorgen dat de kinderen op een 
respectvolle manier met het schoolplein omgaan. Er 
zijn nu verschillende plekken op het schoolplein die de 
kinderen gelegenheid geven om op een constructieve 
manier te spelen. Daarnaast willen we plekken waar 
kinderen kunnen genieten van wat de natuur te bieden 
heeft en een groene uitstraling van het schoolplein. 
Bomen, planten en bloemen/bloemzaden hebben 
daarom ook een plek op het schoolplein. Als kinderen 
door de tuingedeeltes van het schoolplein lopen en 
spelen, heeft dat geen kans van slagen. Laten we dit 
met elkaar dragen.  
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Landschapsbeheer Drenthe wil ons ondersteunen bij 
enkele projecten van Ons Groene Schoolplein. Zo gaat 
zij ons faciliteren bij het aanbrengen van een 
gemengde haag langs de straatkant van het 
schoolplein. De haagplanten worden geleverd en ook 
wordt er hulp en materieel aangeboden. Verder gaat 
Landschapsbeheer Drenthe meewerken en faciliteren 
bij activiteiten om kinderen meer te betrekken bij het 
schoolplein, hierbij kunt u denken aan het bouwen van 
nestkastjes en het maken een plek met insectenhotels. 
We zijn heel blij met de hulp van Landschapsbeheer 
Drenthe. 
Op 17 mei gaan we weer verder werken aan het 
schoolplein. De tweede ring van het amfitheater wordt 
dan gemetseld. Ook kan er dan verder worden 
gewerkt aan lopende projecten, zoals de beplanting  
Komt allen, want vele handen maken licht werk. We 
kunnen uw hulp weer goed gebruiken.  We starten die 
dag om 8.30 uur en werken door tot ongeveer 15.00 
uur. Kunt u een deel van deze dag, dan bent u ook van 
harte welkom. Voor een indicatie voor de catering is 
het handig als u zich opgeeft. Dat kan op de lijst op de 
deur van het secretariaat, of per mail naar 
info@toermalijn-meppel.nl onder vermelding van 17 
mei 
Werkgroep Ons Groene Schoolplein 
 

Wie wil en kan er een boog lassen voor de 
beukenpoort op het schoolplein. Het gaat om een 
brede metalen boog, zoals het rozenpoortje naar het 
kleuterplein, waar een beuk langs kan groeien. Deze 
boog kan eventueel ter plekke gemaakt worden. Een 
lasapparaat kan hiervoor verzorgt worden. Wilt u dit op 
u nemen, neem dan contact op met Loet, 
vandehoeve@ziggo.nl. Dit zou gedaan kunnen worden 
op 17 mei. 
 

Komende woensdag 16 april is het 
jeugdschoolvoetbaltoernooi in Meppel. Hiervoor 
hebben twee teams van de Toermalijn zich 
opgegeven, een team van klas 5 en 6 en een team 
van klas 3 en 4. De teams verzamelen meteen na 
school en lopen dan naar sportpark Ezinge. Om 13.30 
beginnen de wedstrijden. De finale is om 17.00 uur 
afgelopen. De begeleiding is in handen van Hans 
Fousert 06-43058082 en Gert Holterman. Bij vragen 
kunt u contact opnemen met Hans. 
 

Op woensdagmiddag 21 mei organiseert Meko'74 een 
schoolkorfbaltoernooi in Meppel. 
Nu lijkt mij het leuk om daar met een team aanwezig te 
zijn. 
Ik wil dan ook graag een team maken uit de klassen 5 
en 6 en doe dus bij deze een oproep ! 
We hebben nodig uit klas 5 en 6 vijf jongens en vijf 
meisjes wat samen een team vormt. 

Dus doe je al aan korfbal en lijkt het je leuk om mee te 
doen of doe je helemaal niet aan korfbal maar heb je 
toch zin om mee te doen , geef je dan nu op !!!!!!! 
Dit kun je doen door te mailen naar 
harrynobbe69@gmail.com  
Groet, Harry 
 

 
 

 
Woensdag kwamen de fietsencontoleurs en die 
keurden onze fietsen. Daarna moesten we een 
parcourtje afleggen over het schoolplein. Dat was 
begonnen bij de pingpongtafel. Daar moesten we links 
afslaan en onze hand uitsteken. Daarna moesten we 
een rondje maken om het bankje op het kleuterplein. 
We moesten op het andere plein over een plank 
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fietsen en slalommen om blikjes heen en dan kwamen 
we bij de finish. 
Jarno en Janniek 
 

We hebben dit jaar in de rekenperiode geleerd hoe je 
met procenten en met maten moest werken. Omtrek, 
oppervlakte en inhoud kunnen we nu berekenen. 
 
Toen moesten we voor de rekenperiode een huis 
bouwen. We moesten eerst uitrekenen hoe we als een 
architect dit op schaal moesten doen. De schaal werd 
uiteindelijk 1:50. Dat betekent dat een centimeter op 
papier in het echt 50 centimeter is. Dus een dur is op 
schaal ongeveer 4 cm hoog. Eerst gingen we een 
plattegrond maken van ons huis. Je mocht kiezen of je 
je eigen huis maakt of een zelf bedacht huis. Als de 
plattegrond klopt mag je je huis van karton maken. 
Maar je moest opletten, want als je ramen scheef 
stonden of je huis was niet in verhouding, dan werd hij 
afgekeurd. Je moest ook de bovenverdieping maken 
en als je die afhad, dan mocht je een zolder maken. Of 
anders een dak. Als je je dak af had  mocht je aan je 
tuin beginnen. In je tuin kon je bijvoorbeeld een vijver 
maken of een boom of een terras. Als je daar klaar 
mee bent moet je hem afwerken.  
 
Het was een heel gereken en geteken. 
Brechtje en Iris. 
 

Hier een foto van de kleuters die druk bezig zijn om 
het deeg om te toveren in het haantje voor op de 
palmpaasstok. 
 

 

Arne van der Scheer en Dea in klas 3. Welkom allebei! 

 
 

Een spelersgroep uit Arnhem komt een muzikaal, 
kunstzinnige avond verzorgen over het leven van de 
Duitse dichter/schrijver Christian Morgenstern aan de 
hand van gedichten, brieven en dagboekfragmenten. 
Het belooft een fraai vormgegeven met muziek 
omlijste avond te worden! 
Plaats: het kerkje van de Christengemeenschap, 
Catharinastraat 44 Meppel. 
Datum: vrijdagavond 2 mei van 19.30 tot 21.00. Van 
harte welkom. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage 
op prijs gesteld. 
 

 

Dieuwke Pien en Araya 
Herma   
Klas 1  Nell 
Klas 2  Jesper 
Klas 3  Tijl 
Klas 4  Hidde 
Klas 5  Olivier 
Klas 6  Enno 
 
 

 


