
 
   
 

28 juni Viering Sint Jan 
2 juli Boeken- mineralentafel 
2 juli Klas 5 gaat graszoden leggen 
3 juli Oudste kleuters door de poort naar 1

e
 klas 

3 juli Afscheid klas 6 
4 juli Alle leerlingen vrij 
5 juli  Zomervakantie tot en met 15 augustus 
17 aug Dank je wel avond/start nieuwe schooljaar voor 

ouders en kennismaking leraren 
18 aug Eerste schooldag 
 
 

. 

De wegwerkers zijn hard aan het werk en daarom ligt 
komende week de toegang tot de Julianastraat er 
helemaal uit. Het handigst is om de kinderen op de 
stationsweg uit te laten stappen en ze zelfstandig naar 
school te laten lopen. Heeft u kleuters, of wilt u dit niet, 
dan is er de mogelijkheid van parkeren bij het station, 
achter Ogterop of ergens rond het park en dan lopend 
naar school te komen.  
 

De groepsfoto’s zijn klaar en liggen in de klas. Wilt u 
een groepsfoto van uw kind, dan kan dat door contant 
€5,- euro aan de klassenleerkracht te betalen. U 
ontvangt dan de foto. Dat kan komende week en ook 
nog in de eerste twee weken na de zomervakantie. 
 

De formulieren komen gestaag binnen, maar nog niet 
van iedereen is het formulier ontvangen. De vakanties 
staan voor de deur, dus graag z.s.m. het ingevulde 
opgaveformulier. ouderbijdrage 2014-2015 inleveren. 
Dit kan op het secretariaat van uw school of opsturen 
naar Stichting Vrijescholen Athena, t.a.v. R. Vrielink, 
Postbus 749, 7400 AS Deventer. Alvast hartelijk dank! 
Vriendelijke groet  Rita Vrielink,  
 

Morgen vieren we sint Jan, hopelijk zijn de weergoden 
ons gunstig gestemd!! 
Hieronder in het kort het overzicht van activiteiten: 

 10.00 uur Aankomst met muziek, koffie/thee, 
mogelijkheid tot kransen vlechten (zelf 
bloemen, grassen etc meenemen) 

 10.30 uur Opening van het feest 
 10.45 uur Aanvang spelletjes: kleuters, klas 1, 

en 3, klas 4,5 en 6 
 12.30 uur Klas 6 ritueel + aansteken van het 

vuur 
 12.45 uur Picknick 
 13.45 uur Zingen en dansen om het vuur 

 14.00 uur Springen over het vuur [eerst klas 6 
daarna de andere klassen: vanaf klas 1 mogen 
kinderen springen. 

 14.45 uur Afsluiting 
We verwachten jullie allen te zien morgen. 
De sint Janscommissie. 
  

Neem je instrument maar mee als je morgen naar het 
Sint Jansfeest komt. Er wordt muziek gemaakt en des 
te meer muzikanten, des te meer muziek. 
 

Het vorig jaar kon je tijdens het Sint Jansfeest een 
spiraal lopen en een kaartje trekken. Dit jaar heb je de 
kans om een labyrint te lopen. Op het Sint Jansterrein 
zal ergens achteraf een labyrint liggen. In het midden 
van het labyrint zal een gouden blikje staan met daarin 
kaartjes (Op die kaartjes een tekst die op de een of 
andere manier iets met Sint Jan of de weg van Sint Jan 
naar Kerst te maken heeft; de weg van de mens die 
zich steeds meer bewust wordt van zijn ‘lagere’ en zijn 
‘hogere’ ik). Het kaartje dat jij trekt kan een antwoord 
geven op een vraag waar je op dit moment een 
antwoord op kunt gebruiken.  
Het Sint jansfeest is een feest dat je samen viert met je 
gezin, je vrienden, je klasgenoten en andere ouders. 
Het is een feest van ‘samen’. Maar misschien wil je op 
een bepaald moment ook even op jezelf zijn. Dan kun 
je naar het labyrint gaan, even een moment van rust 
creëren, het labyrint lopen en een kaartje trekken. 
Daarna kom je terug en ben je er weer voor al die 
anderen die met jou het Sint Jansfeest willen vieren. 
Een spiraal (die er vorig jaar lag) maakt de beweging 
van buiten naar binnen en weer naar buiten. Je gaat de 
weg zonder dat je wakker hoeft te zijn voor de weg die 
je gaat. De weg is voorspelbaar. Je kunt als mens je 
levensweg op deze manier gaan. Kleine kinderen doen 
dat: zonder werkelijk bewustzijn gaan ze hun weg. Als 
je een labyrint loopt zal je ontdekken dat je veel 
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wakkerder moet zijn voor de weg die je gaat. Het kan 
zijn dat je weg terug lijkt te gaan of dat je naar het 
midden loopt en er daarna ook weer bij weg gaat. Maar 
de weg die je gaat hoef je niet zelf te zoeken. De weg 
ligt er al, maar is niet voorspelbaar. Je moet goed 
opletten hoe de weg gaat.  
Een derde variant is het doolhof. In een doolhof moet je 
zelf je weg zoeken. Je loopt steeds verkeerd, komt op 
plekken waar je niet hoort te zijn, komt op plekken waar 
je al geweest bent etc. Het vinden van de uitgang is 
dan de opgave. Je kunt als mens soms het gevoel 
hebben dat je leven is als een doolhof. ‘Waar is de 
uitgang? Hoe kom ik hier uit?’ is dan de grote vraag 
waarmee je op dat moment leeft.  
Leef je als mens je leven als het gaan van een spiraal? 
Ga je je weg zonder bewustzijn, geleid door de 
omstandigheden? Of beleef je je leven als het gaan van 
jouw weg, die je heel wakker vol vertrouwen op jouw 
manier weet te vinden (je ‘hogere zelf’ of je engel 
helpen je om die weg te gaan). Of beleef je je leven als 
het zoeken naar de uitweg in een doolhof?  
De meeste mensen kennen de drie manieren; soms 
bevind je je in een spiraal en wordt je geleefd; soms 
heb je het gevoel dat je de weg gaat die echt bij jou 
hoort; en soms heb je het gevoel dat je de uitgang van 
de doolhof maar niet kunt vinden. 
Dit jaar heb je tijdens het Sint Jansfeest de kans om te 
beleven hoe je het lopen van een labyrint ervaart.  
Geniet tijdens dit Sint Jansfeest van het samen 
helemaal buiten zijn,….  
en van het korte moment om ook even helemaal bij 
jezelf te zijn. 
Meester John 
 

Onvoorstelbaar dat het al weer het einde is van het 
schooljaar en de zomervakantie voor de deur. Dus ook 
dit berichtje van de bieb is het laatste van dit 
schooljaar. 
Volgende week hebben we voor de laatste keer de 
boekentafel op woensdag vanaf 12.15 tot 13.00. 
Mooie en boeiende leesboeken voor de kinderen, 
voorleesboeken, prentenboeken en thema boeken over 
opvoeding en dergelijken. Altijd fijn om in de 
zomervakantie de rust te pakken en een moment 
samen met je kinderen  te lezen of even een momentje 
te pakken voor jezelf. Kom gewoon even gezellig langs 
en bewonder de mooie boeken van de bieb. 
Ook willen we de mensen die lid zijn van de bieb nog 
even vragen of eventuele  geleende boeken terug 
kunnen worden gebracht voor de zomervakantie, zodat 
we weer in het nieuwe schooljaar fris van start kunnen 
met de bieb. 
We hopen uiteraard  volgend jaar weer veel nieuwe 
leden te  verwelkomen en die kunnen gaan genieten 
van de interessante en leuke boeken die we in de bieb 
hebben staan! 
Voor nu een fijn weekend en een mooie zonnige Sint 
Jan! 
Hopelijk tot volgende week, 
Annemargreet, Roelien, Ron en Marlouk 

De tijden voor het afscheid van de oudste kleuters zijn 
gewijzigd. De nieuwe tijden zijn: 
11.15 uur Start in de klas  
12.15 uur Onder het rozenpoortje doorspingen  
 

Op zondagavond 17 augustus start het nieuwe 
schooljaar voor de ouders met een kennismaking met 
de leerkrachten en tevens de Dank je wel avond. 
De avond start om 19.45 met een inloop met koffie en 
thee en om 20.00 met het programma. 
 

 

Mijn naam is Ellen Boerma, ik woon (nu nog) in 
Groningen en ben leerkracht aan Vrijeschool De Es te 
Assen. 
Na de zomervakantie word ik deel van het college van 
jullie school. Met een aantal aanstaande collega’s heb 
ik al kennis gemaakt, de anderen hoop ik binnenkort te 
ontmoeten. 
Op dit moment rond ik het schooljaar met mijn zesde 
klas af. Sinds 2000 heb ik op de Es verschillende 
klassen mogen begeleiden tot aan hun vertrek naar het 
voortgezet onderwijs. Daarnaast heb ik me 
gespecialiseerd in het taalonderdeel “Kinderen leren 
lezen en spellen” en een opleiding Bothmergym 
gevolgd. Daarvoor werkte ik voor verschillende 
Vrijescholen in Zutphen, Leiden en ja, ook in Meppel.  
Komend schooljaar start ik met de 
schoolleidersopleiding in Zwolle, een studie van één 
dag in de week. De overige dagen werk ik in 
verschillende klassen, als naaste collega van juf Lucine 
in klas vier. Daarnaast een dag in de week als juf van 
één van de laagste drie klassen. 
Het was mijn wens naast leerkracht een studie te 
kunnen volgen en ik ben dan ook blij met deze 
mogelijkheid in Meppel. 
Graag ontmoet ik u begin van het nieuwe schooljaar. 
Een fijne zomertijd gewenst, 
Ellen Boerma  
 

Wie weet waar het krat van Yvonne is met 30 stokken 
en een djembé. Graag even melden aan Yvonne 
ykroon@toermalijn-meppel.nl 
 
 

In dit weekbericht willen we graag een 
aantal sponsoren en begeleiders in het zonnetje zetten.  
Al vele jaren wordt voor de vijfde klassen van de vijf 
vrije scholen in Noord Nederland een Olympisch kamp 
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georganiseerd, wat aansluit op de vertelstof oude 
Grieken.  
Dit kamp wordt altijd mede mogelijk gemaakt door een 
aantal sponsoren. Dankzij hun bijdrage in natura of 
geld, is het mogelijk om voor de kinderen heerlijk 
biologisch eten en drinken te verzorgen.  
Het kamp bestaat voor een heel groot deel uit een 
sporttoernooi. Dit toernooi wordt tot in detail voorbereid 
en begeleid door studenten van het Alfa-college. Zij 
doen dit met veel plezier en inzet als stageproject voor 
hun opleiding Sport en Beweging.  
Zowel kinderen als ouders waarderen de 

betrokkenheid van de sponsoren en begeleiders 
zeer.  
Verder mag ook wel genoemd worden dat de hulp van 
alle bak en kookouders geweldig was. 
Dus ook een bedankje aan al deze ouders. Heerlijke 
pizza’s, hartige taarten, salades, fruit en nog veel meer 
konden wij de kinderen aanbieden. De enthousiaste 
reacties van de kinderen en de gezonde eetlust gaf wel 
aan dat ook zij zeer tevreden waren.  
Hartelijk dank namens de organisatie van het 
Olympisch kamp.   
 

Op zaterdagavond 28 juni geeft de Koorschool Viva la 
Musica, die samenwerkt met Scala, het jaarlijkse 
afsluitende zomerconcert om 20:00 in de Kruiskerk aan 
de  Thorbeckelaan 73 in Meppel. 
Alle koren van 6 tot 18 jaar oud presenteren zich, zowel 
solo als in koor. De muziek komt uit vele verschillende 
landen, te beginnen met een driestemmig indianenlied. 
Verder klinkt er veel volksmuziek ook uit Nederland, 
afgewisseld met muziek van enkele grote componisten 
zoals Britten, Saint Saëns en Pergolesi. 
Aangezien Viva la Musica nu 25 jaar bestaat en twee 
jaar geleden is samengegaan met de kinder- en 
jeugdkoren van Scala was er reden om aan de 
concerten een bijzonder element toe te voegen. Dat 
element is beweging. Hoe dat er precies uit gaat zien is 
nog een verrassing, maar dat er een Djembé bij 
betrokken is en professionele hip hop dansers is zeker. 
De toegang bedraagt € 8,-, kinderen € 3,- . Er zitten 
veel kinderen van de vrijeschool bij de koren. Zij mogen 
gratis kinderkaartjes uitdelen dus vraag het ze gerust. 
 

Komende woensdag gaat klas 5 graszoden leggen op 
de heuvel met de waterpomp. Heeft u tijd om te komen 
helpen, dan bent u van harte welkom! 
 

Komende week maandag worden de gevonden 
voorwerpen weer in de gang gelegd  Op dinsdag en 
woensdag kunt u uw eigendommen eruit halen. Op 
donderdag mag iedereen meenemen wat van zijn of 
haar gading is. Wat overblijft gaat weg of naar de 
kringloop. 
Eveline 
 

 

Dieuwke zie rondgemailde lijst. 
Herma  Mirte, Juna, Tijn, Luna, Hateya en Taco 
Klas 1  Thomas, Nell, Julia en Mariko 
Klas 2  Merlijn  
Klas 3  Kalle, Norah, Feliz, Tijl en Vera 
Klas 4  Joost, Hidde en Raymond  
Klas 5  Tom, Lotte, Lara en Olivier 
Klas 6  Floris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


