
 
   
 

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 
16 mei Kleuters naar de boerderij 
17 mei 9.30 – 15.00 uur werkdag plein 
 
 

Het praktijk gedeelte van het verkeersexamen van klas 
5, het fietsen door Meppel, vindt komende dinsdag 22 
april plaats. Alle kinderen uit klas 5 hebben die dag een 
fiets nodig! 
 

Vrijdag 25 april zijn er weer de koningsspelen. De dag 
wordt gestart met een ontbijt in de klas. Daarna gaan 
klas 1, 2 en 3 spelletjes doen. Klas 4, 5 en 6 gaan, voor 
zover het er nu naar uitziet naar de sportdag. Mocht 
deze niet doorgaan, dan is er een alternatief 
programma voor klas 4, 5 en 6. Het definitieve besluit 
wordt genomen door de sportcommissie Meppel op 17 
april. U krijgt hier zo spoedig mogelijk bericht over. 
 

Aanstaande woensdag 23 april komen 10 militairen 
helpen bij een aantal projecten voor het schoolplein. Zij 
gaan de schutting bouwen en, als er nog tijd over is, de 
stenen waterloop bij de kleuteringang afbreken zodat 
daar het duikelrek geplaatst kan worden. Het leger 
bestaat dit jaar 200 jaar. In dat kader is er een actie 
gestart in samenwerking met Radio Veronica: Operatie 
200. Militairen ondersteunen scholen, stichtingen en 
verenigingen bij klussen. De werkgroep is heel blij met 
deze hulp. 
Zoals u waarschijnlijk al weet, gaan we op 17 mei met 
uw hulp verder met het metselen van de tweede ring 
van het amfitheater en andere lopende projecten, zoals 
de beplanting. Ook kunnen we weer hulp gebruiken bij 
het verzorgen van de catering en het opvangen van 
kinderen. Het zou geweldig zijn om weer met een groep 
ouders de schouders er onder te zetten zodat de 
aanleg van het schoolplein lekker opschiet. We starten 
op 17 mei 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. 
 

Ik wil het volgende onder jullie aandacht brengen: 
Dit jaar mei/juni 2014 organiseer ik voor de laatste keer 
de avondvierdaagse. Ik zou het erg leuk vinden 
wanneer er een ouder zich geroepen voelt het stokje 
van mij over te nemen en vanaf 2015 een aantal jaren 
deze kar wil trekken. 
Het is een geweldig evenement om te organiseren en 
de kinderen beleven er altijd veel plezier aan. Dus, 
mocht er iemand enthousiast zijn dan kunnen we de 
komende editie samen organiseren. Zo kunnen we er 
voor zorgen dat de overgang vlekkeloos verloopt. 
Vriendelijke groet , Harry Nobbe (06-53770565) 
(harrynobbe69@gmail.com) 
 

                Middeleeuwen  
Dinsdagmiddag is de vader van Issey geweest om iets 
over de middeleeuwen te vertellen. Hij vertelde dat ze 
veel niet hadden bijvoorbeeld, aardappels en schoon 
water, ze poepten in de rivier, ze waren heel arm ze 
hadden geen geld om iets te kopen geen drinken en 
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geen eten want er waren in die tijd nog geen winkels 
waar ze wel drinken of eten konden halen. Uit de rivier 
konden ze ook geen schoon water halen, want daar 
zaten de uitwerpselen van anderen in. Er waren 3 
verschillende soorten standen je had de Adel, de 
boeren en de geestelijken, de adel was het rijkst, 
daarna de geestelijken en daarna de boeren. Ze 
hadden speciale kleding aan. De mannen en de 
vrouwen hadden allemaal een lange jurk en nog een 
mantel en nog een kapje voor je haar. De ridders  
(mannen die vochten)hadden ook allemaal riemen om 
de zwaarden in te doen. Ze hadden een bepaalde kleur 
voor de kleding. De blauwe kleur was het rijkste dus dat 
had de adel. Ook sommige geestelijken droegen die 
kleuren. De kleuren die niet zo rijk waren dat waren de 
witte of de bruine kleuren. De mannen vochten ook heel 
veel ze hadden allemaal soorten zwaarden, een mes, 
een dolk en een normaal zwaard voor elke gevecht.   
Heel erg leuk om te horen en we hebben er veel van 
geleerd. 
Groeten, Senta 
 
Middeleeuwen 
Dinsdag is de vader van Issey komen vertellen over de 
middeleeuwen. Hij vertelde over wat voor spullen ze 
hadden zoals dat ze geen zeep hadden en geen 
aardappels ze hadden ook niet veel schoon water en ze 
kakte gewoon in de rivier. Ze waren vaak heel arm en 
konden weinig eten . dus ze konden niet gewoon 
drinken uit de rivier halen want daar zaten vaak de 
uitwerpselen van de andere bewoners in. Een hele tijd 
later vonden ze de pomp uit en konden ze zo schoon 
water uit de grond halen want het grond water was wel 
heel schoon. Ze hadden ook nog waterbronnen  die  
hadden ook schoon water. De mensen die daar wonen 
zoals de boeren konden geen ridder worden die 
moesten voor het eten zorgen , steeds wat over bleef 
van het eten wat ze daar teelden kregen de boeren. Het 
ging steeds beter met de boeren  er bleef steeds meer 
eten over het ging zelfs zo goed dat ze zelf ( de boeren) 
ook eten over hielden dus gingen ze naar de stad en 
toen gingen de boeren vragen of ze een markt mochten 
houden en het eten wat ze teelden en dan over hielden 
of ze dat eten  mochten verkopen op de markt. Zo 
konden ze ook nog wat verdienen . zo bestonden ook 
de stadsrechten. Ze hadden ook speciale kleding aan 
de mannen en vrouwen hadden allemaal een kapje op 
en een mantel om. Hoe langer de punt van de mantel 
en hoe langer de mantel zelf was hoe rijker je was de 
dus als je een lange mantel  en hoe langer de punt van 
de capuchon hoe rijker je dus was. De geestelijken die 
konden ridder worden als ze genoeg geld hadden en de 
adel kon dat ook worden. zij kwamen dus in  het leger. 
Zo waren de middel eeuwen . 
Simone 
 
Deze periode zijn we bezig geweest met de 
middeleeuwen. Dinsdag kwam de vader van Issey om 
wat te vertellen van de middeleeuwen. Het was erg 
leuk, want hij had allerlei dingen meegenomen om te 
laten zien. Hij  heeft bijv.  zwaarden ,  ridderpak en hij 

heeft natuurlijk vertelt. Het was echt erg leerzaam, want 
we hebben veel geleerd. 
Groetjes van Sanne (klas 6)  
 

Nayeli Bruinewoud in de kleuterklas van juf Herma. 
Welkom Nayeli! 
 

 

Dieuwke Manna en Eske 
Herma  Silke en Jasmijn 
Klas 1  Julia 
Klas 2  Yanoa 
Klas 3  Bastijn 
Klas 4  Raymond 
Klas 5  iris 
Klas 6  Nymphe 
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Het duurt nog even , maar hier is alvast de uitnodiging 

voor  

                                          De avondvierdaagse 2014. 

Van maandag  2 juni  t/m  donderdag  5  juni willen we weer meedoen aan de avondvierdaagse. 
Via onderstaande strook kunnen kinderen en ouders zich aanmelden. Er is de keuze om één  avond (donderdag) of  
vier avonden  5 km te lopen of vier avonden  10km. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt  €4,- en dient gelijk met  onderstaande strook ingeleverd te worden op het  
Secretariaat in een daarvoor bestemde doos. 
Op het strookje dient , i.v.m. de medaille , aangegeven te worden voor de hoeveelste keer meegelopen wordt.  
Daarbij mag doorgeteld worden als voorgaande jaren 5km is gelopen en nu de 10km. 
Wij doen tevens weer een beroep op de ouders om zich aan te melden om mee te lopen of als verzorger van de 
koffie/sap in de pauze langs de route , dit graag invullen op het strookje. 
Routes liggen ter inzage bij het secretariaat. 
 

Het strookje + inschrijfgeld uiterlijk vrijdag  15 mei inleveren bij secretariaat. 

 
Mochten er nog vragen zijn , bel me dan even (Harry Nobbe 06-53770565). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ondergetekende , dhr/mevr…………………………………………………………………………………………….. 
 
Geeft ………………………………………………………………………………………..naam kind. 
Klas…………………………… 
Telefoonnummer……………………………………………………………………… 
Op voor de avondvierdaagse van 4 t/m 7 juni 2012. 
 
Hij/zij loopt :  *1 x 5km (donderdag) 
    
   *4 x 5km 
 
   *4 x 10km 
 
Hij /zij loopt voor de …………………………………………………………(1ste , 2de , 3e , etc.) keer mee. 
 
Ondergetekende wil meelopen op de volgende dagen * ma – di – woe – do. 
 
Ondergetekende wil in de pauze koffie/sap verzorgen op de volgende dagen * ma – di – woe – do. 
 
 
      Handtekening………………………………………………… 
*omcirkelen wat van toepassing is. 
 

 


