
 
   
 

26 aug Schoolzwemmen voor klas 2 en 6 
2 sept Schoolzwemmen voor klas 2 en 6 
8 sept Studiedag. Alle leerlingen vrij 
9 sept  Schoolzwemmen voor klas 2 en 6 
10 sept Ouderavond klas 4 
16 sept Schoolzwemmen voor klas 2 en 6 
23 sept Ouderavond klas 2 
24 sept Boeken- en mineralentafel 
25 sept Michaëlsfeest voor klas 1 t/m 6 
29 sept Michaëlsfeest voor kleuters 
30 sept Ouderavond kleuters 
 

Afgelopen zondag is het schooljaar door de ouders en 
leerkrachten op muzikale wijze ingeluid. 

Doelstelling van de avond was elkaar ontmoeten en de 
school “opwarmen” voor de kinderen. Volgens mij zijn 
beide doelen gehaald. Ik heb mij zondagavond kort 
voorgesteld, maar omdat niet alle ouders aanwezig 
waren zal ik dit nogmaals doen. Mijn naam is Harry 
Drenthe. Ik ben woonachtig in Zwolle, getrouwd met 
Jacqueline en vader van Manon en Lennert. Sinds 
1986 ben ik werkzaam in het onderwijs. Mijn eerste 
(invalbaan) baan was op het tweemansschooltje in 
Genne, een buurtschapje tussen Zwolle en Hasselt. 
Daarna ben ik naar de polder verhuisd, eerst naar 
Dronten en vervolgens naar Zeewolde waar ik op 
reguliere scholen heb gewerkt. In 2000 heb ik de 

overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs, eerst in 
Lelystad en daarna in Zwolle.  
Sinds 2011 ben ik directeur van Vrije School Valentijn 
te Harderwijk. Ik zal mijn werk op de Toermalijn blijven 
combineren met de school in Harderwijk. Op maandag 
en dinsdag ben ik op de Toermalijn, op donderdag en 
vrijdag ben ik in Harderwijk en de woensdag wisselend 
op beide scholen.  
 

 

Maandagochtend zijn de kinderen van klas een onder 
gezang welkom geheten in de Halde. Nog een beetje 
onwennig en schuchter liepen ze achter juf Lenie aan 
de zaal binnen, om plaats te nemen op de bankjes 
vooraan bij het podium. Alle juffen en meesters hebben 
een verhaal verteld, passend bij het jaar dat komt.  
 

 

In overleg met het team is er voor gekozen om ’s 
ochtends geen bel meer te luiden, maar om de deur om 
8.20 open te doen. De kinderen mogen dan zelfstandig 
naar binnen. U kunt uw kind als dit wilt naar de klas 
brengen. Het is niet de bedoeling dat ouders het lokaal 
binnen gaan. De leerkrachten staan bij de deur van de 
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klas en verwelkomen daar de kinderen. Ouders kunnen 
’s ochtends een kopje koffie of thee pakken in de 
keuken. Bij mooi weer graag buiten op drinken en bij 
slecht weer kan dit in de Halde. Er wordt een bakje in 
de keuken gezet waar u op gezette tijden wat geld in 
doet zodat het geheel budgettair neutraal blijft. 
Tot de herfstvakantie gaan we deze wijze van 
binnenkomt proberen. Het vraagt van uw zijde wat 
discipline. Het is niet wenselijk dat ouders in de gang 
voor het lokaal blijven “plakken”. Dit verstoord de rust in 
de klas. Dus graag na het brengen van uw kind(eren) 
naar buiten/beneden gaan. Om half negen starten we 
met de les, dan gaat de deur van het lokaal dicht. 
Bij de kleuters verandert er niets: ouders kunnen zowel 
bij het brengen als halen van hun kind(eren) naar 
binnen.  
 

 

Het kan ons allemaal incidenteel overkomen dat we 
een keer te laat zijn: lekke band, ketting van de fiets, in 
de polder achter een tractor, bedenk het allemaal maar. 
Echter, structureel te laat komen is geen kwestie van 
gebrek aan tijd maar aan gebrek aan respect. De 
leerkrachten willen ’s ochtends graag om half negen 
starten. Binnen de vrijeschool is dit een belangrijk 
moment. De spreuk wordt met de klas opgezegd, er 
wordt gezongen e.d. Het is dan erg storend als de deur 
van het lokaal steeds open gaan en er kinderen 
binnenkomen.  
Verzoek van ons is om alert te zijn op de begintijd en 
op tijd te komen. 
 

 

Vandaag krijgen de kinderen de school mee naar huis. 
In de schoolgids staan allerlei praktisch zaken die voor 
u van belang zijn. Mocht u op- of aanmerkingen hebben 
over de gids dan hoor ik dat graag van u. Eén datum 
moet gerectificeerd worden en staat verkeerd in de 
gids: de studiedag van 27 januari wordt verschoven 
naar 20 januari. Dit heeft te maken met het eindtoneel 
van klas in Ogterop. 27 januari is daar geboekt voor de 
generale repetitie.  
 

De jaarkalender komt volgende week mee. 
 

 

Deze week ben ik langs een aantal buren van de 
school gegaan om even kennis te maken. Beter een 
goede buur dan een verre vriend immers… Een aantal 
buren gaf te kennen dat zij zich storen aan onze manier 
van parkeren. Vaak lukt het niet om met de fiets van het 
pad af te komen. Parkeren rondom school is een 
probleem. We zijn een regioschool, veel kinderen 
worden met de auto gebracht. E is contact geweest met 
de gemeente over de herinrichting van de Julianastraat. 
In oktober gaat de bestrating er nogmaals uit en komt 
na werkzaamheden de permanente bestrating erin. De 
stoep aan kant van de school wordt verbreed en bij de 
ingang van de school worden paaltjes geplaatst. 

Vriendelijk verzoek, mede namens de buurtbewoners: 
zorg bij het brengen van de kinderen voor zo weinig 
mogelijk overlast in de straten rondom de school. 
 

De klassen 3 en 4 gaan in de oneven weken op 
maandag naar de gymzaal voor een gymles van Daniël 
en in de even weken op dinsdag naar de gymzaal voor 
een spelles van de eigen leerkracht.  
De klassen 5 en 6 gaan in de even weken op maandag 
naar de gymzaal voor een gymles van Daniël en in de 
oneven weken op dinsdag naar de gymzaal voor een 
spelles van de eigen leerkracht. 
De gymlessen vinden plaats in de gymzaal aan de 
prinses Marijkestraat 1. 
 

Ook dit jaar wordt er weer een leerlingenlijst gemaakt 
voor de hele school. Bent u in het afgelopen jaar 
verhuisd of heeft u een ander telefoonnummer 
gekregen, wilt u dat dan doorgeven aan Eveline: 
info@toermalijn-meppel.nl  
 

In de kleuterklas is een kind met gordelroos. Kinderen 
met gordelroos mogen gewoon naar school. Wij maken 
hier melding van, zodat u alert kunt zijn op 
verschijnselen van waterpokken bij uw kind. Mensen 
die contact hebben gehad met iemand met gordelroos 
kunnen al besmet zijn. Thuisblijven helpt dan niet meer 
om de ziekte te voorkomen. 
Iedereen die waterpokken heeft doorgemaakt kan ooit 
gordelroos krijgen. Pasgeboren baby's, mensen met 
afweerstoornissen (zoals hiv en leukemie) en zwangere 
vrouwen die geen waterpokken hebben doorgemaakt, 
lopen een iets grotere kans op complicaties wanneer zij 
via het blaasjesvocht van een gordelroospatiënt 
waterpokken krijgen. 
 

Er zijn al heel wat groepsfoto’s mee naar huis. 
Komende week  hebt u nog de mogelijkheid om de foto 
af te nemen bij de leerkracht van uw kinds klas. De 
kosten voor de foto zijn 5 euro 
 

DE TYPECURSUS GAAT DOOR!!!! JE KAN JE NOG 
OPGEVEN. 
Zoals vlak voor de zomervakantie jullie mogelijk via je 
klassenouders gehoord hebt en in het weekbericht 
gestaan heeft, hebben wij, Judith Bakker en Monique 
Doggen, een typecursus van Instituut Noord in school 
georganiseerd. We hebben nu 8 deelnemers en kunnen 
vertellen dat het doorgaat! Wil je je nog opgeven dan 
kan dat bij info@instituutnoord.nl 
Onze kinderen leren blind typen en deze vaardigheid 
zal hen hun hele leven handig van pas kunnen komen. 
Als je je al opgegeven hebt, hoef je dit niet weer te 
doen.  
Wat houdt het ook al weer in: 
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* start in week 36 (dit is de 3e week na de vakantie, 
eerder kon Instituut Noord niet)OP donderdagen. De 1e 
les is donderdag 4 sept,  en de 10e les is 5 febr 
*10 lessen, laatste les is examenafname 
* lessen zijn in principe om de 14 dagen, soms zit er 
een vakantie tussen (hoe de lessen precies vallen hoor 
je van hen, als je je gegevens hebt doorgegeven) 
* de lessen zijn op donderdags van 1500 tot 1615 uur.  
* tijdens de les gebruiken kinderen de laptops van 
Instituut Noord 
* het huiswerk maak je thuis op je eigen laptop waar je 
dan stickers voor mee krijgt om de letters af te plakken. 
Je logt dan via een code in op de website van Instituut 
Noord. 
* huiswerk wordt automatisch nagekeken door Instituut 
Noord. 
* kosten voor de 10 lessen: 215 incl. examen. Doe je 
geen examen de 10e les, dan betaal je 189 
Mocht je interesse hebben, geef je dan z.s.m. je 
gegevens door aan info@instituutnoord.nl 
Naam 
Geboortedatum kind 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Tel.nr. 
Emailadres ouders 

Hartelijke groet, Monique en Judith 
  

Heeft u het formulier ouderbijdrage nog niet ingeleverd, 
dan kunt u het nu nog inleveren op het secretariaat of 
opsturen naar Stichting Vrijescholen Athena, t.a.v. R. 
Vrielink, Postbus 749, 7400 AS Deventer. Alvast 
hartelijk dank! 
Kunt u uw formulier niet meer vinden, of heeft u geen 
formulier gekregen dan kunt u een formulier ophalen op 
het secretariaat 
 
Vanaf 17 augustus start 
Koorschool Viva La 
Musica/Scala  
weer haar lessen.  
Koorschool Viva la Musica 
biedt een brede muzikale scholing met de nadruk op 
zingen, in een groep en alleen.  
 
Het zingen wordt aangeleerd door middel van liedjes en 
spelletjes, waarbij het plezier voorop staat. Twee keer 
per jaar wordt er een kleine presentatie gegeven voor 
ouders en belangstellenden.  
Vanaf 6 jarige leeftijd kunnen de kinderen meedoen. De 
kinderen van groep 3, 4 en 5 gaan naar het 
opleidingskoor op donderdag van 16.00 tot 16:45. De 
kinderen krijgen op speelse wijze stemvorming, er 

worden zangspelletjes gedaan en er klinken veel 
kinderliedjes. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 kunnen 
doorstromen naar het kinderkoor, die repeteren op 
woensdags van 17:00 tot 18:00. Zij zingen veel 
volksmuziek uit verschillende landen, canons en 
eenvoudige meerstemmige muziek. Vanaf 7 jaar krijgen 
de kinderen ook individueel kort les en wordt er gewerkt 
aan stemvorming en noten lezen. Voor middelbare 
scholieren is er het jeugdkoor. 
 
Een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van de muziek 
is dat die aansluit bij de belevingswereld van de 
kinderen. Het samen musiceren, moet op elke leeftijd 
een uitdaging zijn voor de koorleden. Ieder kind dat van 
zingen houdt is welkom en kan 3 gratis proeflessen 
volgen. Een vriendinnetje of vriendje meenemen mag 
ook altijd. De lesplaats is: Cultureel centrum de 
Plataan, Vledderstraat 3, 7941LC Meppel 
De lessen worden gegeven door Ceciel van der Zee; 
0522 - 24 15 34. 
cecielvanderzee@home.nl Voor verdere informatie: 
www.KoorschoolVivaLaMusica.nl  
 

Bij de ingang van de school hangt een groot prikbord. 
Hierop hang ik informatie die voor u interessant kan 
zijn. Dat kunnen activiteiten in de buurt zijn, maar ook 
een lezing over een antroposofisch onderwerp elders in 
het land. .Ook oproepjes van ouders voor oppas of iets 
dergelijks kunnen op dit bord terecht. Fijn als u probeert 
deze briefjes niet groter te maken dan A5. 
Eveline 
 

Dieuwke Lotte en Doortje 
Herma  Meike en Stijn 
Klas 1  Taco 
Klas 2  Caspar 
Klas 3  Thomas P 
Klas 4  Toon 
Klas 5  Esper 
Klas 6  Tom 
 

Dieuwke Thijmen  en Anna 
Herma  Esther en Suzan 
Klas 1  Pien 
Klas 2  Mariko 
Klas 3  Anna 
Klas 4  Nienke 
Klas 5  Raymond 
Klas 6  Olivier 
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