
 
   
 

29 sept Michaëlsfeest voor kleuters 
30 sept Studiedag klas 1 t/m 6 vrij. Kleuters gaan 

gewoon naar school 
30 sept Ouderavond kleuters 
4 okt Klusdag 
7 okt Schoolzwemmen klas 3 en klas 5 
7 okt Ouderavond klas 3 
13 okt t/m 17 okt Herfstvakantie 
 
 
 
 

Op 30 september is er een studiedag voor de 
leerkrachten van klas 1 t/m  6. Deze staat in de 
schoolgids, maar is per ongeluk niet op de jaarkalender 
gekomen. Op deze studiedag zijn de kinderen van klas 
1 t/m 6 vrij. De kleuters gaan deze dag wel naar school. 
 

Komende maandag komen alle kleuters met hun 
oogstmandje naar binnen. Dat is al een feest en de klas 
is dan ook nog eens extra versierd met alle 
oogstslingers die vanmiddag worden opgehangen. 
 

Maandag 29 september komt de assistente van de 
jeugdgezondheidszorg van de GGD langs om de 
kinderen van klas 5 te onderzoeken. Van enkelen is het 
formulier nog niet ingeleverd. Graag maandag 
meenemen.  
 

Er is voor ieder wat wils, tuinwerkzaamheden, 
schilderwerkzaamheden, timmerwerkzaamheden… 
Komt allen om de handen uit de mouwen te steken. 
Opgeven kan op het papier op de deur van het 
secretariaat of met een mailtje naar Gerlof: 
gvandehoeve@toermalijn-meppel.nl  Er 
wordt om 9.30 uur gestart en 
doorgegaan tot ongeveer 15.00 
uur. Ook als je een uurtje kan ben je 
welkom. Voor catering wordt gezorgd 
 

 

Met het thema Feest! viert de 
Kinderboekenweek haar zestigste 
verjaardag. De Kinderboekenweek is 
van 1 tot 12 oktober 2014. 
Daar willen we natuurlijk schoolbreed aandacht aan 
schenken met een aantal leuke boekpromotie acties in 
de komende twee schoolweken. 

Met de hele school zullen we een 'doorgeefverhaal' 
schrijven, dat op de klapdeuren zal verschijnen. Alle 
klassen, van de kleuters tot en met klas zes, schrijven 
een deel. Ook organiseren we een voorleeswedstrijd 
met een heuse kinderjury, zullen we gedichtenslingers 
maken en in alle klassen kiezen de leerkrachten 
activiteiten passend bij de leeftijd. 
In de hal zal een Boekpromotietafel komen, waar 
iedereen zijn of haar lievelingsboek ten toon kan 
stellen. 
Alle kinderen, ouders, grootouders en leerkrachten 
mogen daar hun lievelingsboek neerleggen. Bij de tafel 
vind je post-it kaartjes. We willen vragen om daarop te 
schrijven waarom dit boek zo bijzonder voor je is, 
waarom het je lievelingsboek is. In je boek staat je 
naam, dan komen alle boeken weer terug bij hun 
eigenaar. De boeken mogen bekeken worden, maar 
worden niet uitgeleend. Daarom maken we in de 
vitrinekast een plekje voor hele oude of bijzondere 
exemplaren, die achter de glazen raampjes blijven 
liggen. Wat zou het leuk zijn als de tafel groeit met 
boeken, waar we af en toe eens even tussen kunnen 
kijken. Neem gerust de vrijheid en de tijd om samen 
met je kind eens even te gaan zitten en bladeren! Welk 
boek legt u er neer?  
Ellen en Betsie 
 

Donderdagochtend, ver voordat de schooldeur 
opengaat, wordt er al druk in en om het gebouw heen 
en weer gelopen, gesjouwd, verzameld en ingeladen. 
Rond 8.15 vertrekken de opbouwploegen richting 
Wilhelminapark en Engelgaarde. 
 
Rond half negen klinken er Michaëlsliederen uit de zaal 
en luisteren de kinderen naar het verhaal van Stan 
Bolivan, verteld door juf Lenie. Er wordt gelachen 
wanneer Stan keer op keer de draak te slim af is, open 
monden wanneer het spannend wordt... Onder het 
verhaal kun je kijken naar alle oogstproducten die 
Monique zo prachtig heeft uitgestald op het podium. 
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Even later vertrekt een lange rij zingende kinderen naar 
het park en de oudere kinderen fietsen per klas richting 
Ruinerwold. 

 
In het park hebben de kinderen van klas 1, 2 en 3  
spelletjes gedaan waar moed voor nodig was. Er lag 
een slapende snurkende draak tussen de struiken waar 
je in een donkere tunnel naar toe moest kruipen omdat 
daar een schatkistje stond waar je een mooie edelsteen 
uit kon halen. Er werden appels gesneden waar in een 
grote pan boven een vuurtje appelmoes van gekookt 
werd. Sterke krachten waren nodig bij het roeien, 
spijkers slaan en het hijsen van een mand met stenen. 
Met je handen zonder dat je het kon zien voelen welke 
oogstproducten er in een oogstkist zaten en als een 
echte ridder Joris de draak verslaan. Evenwicht zoeken 

met elkaar op een ‘balansplank’. De kinderen hebben 
genoten van de vele verschillende spelletjes waar ze 
kracht, moed en doorzettingsvermogen voor nodig 
hadden. Tussendoor een heerlijke appel, drinken , koek 
en aan het eind een krentenbol. 
Terug op school was er rust om met elkaar te delen hoe 
fijn de ochtend was. En daar waren in iedere klas 
prachtige drakenbroden die heerlijk smaakten. ‘Ik heb 
nog nooit zo’n heerlijk drakenbrood gegeten juf’. Alvast 
krachten opdoen om in de middag mee te leven met het 
verslaan van de grote draak op het plein. 
 

 
 

In Engelgaarde hebben de kinderen van klas vier, vijf 
en zes verschillende spelen gedaan, waarbij moed en 
doorzettingsvermogen gevraagd werden. Zo moest je 
over een touwbrug lopen, die flink hoog boven de grond 
hing en dan ben je blij dat meester Fred en meester 
Gerlof daarbij staan! Of geblinddoekt een olijf of ui 
proeven. Samen tegels verplaatsen, ringsteken terwijl 
je op een ladder staat te wiebelen, samen skilopen en 
een ballon opblazen tot hij knapt. Tijdens de pauze, 
waarin we krentenbollen en appels aten, waren er 
touwtrekwedstrijden.  
  
Terug op school wachtte daar een drakenbrood en we 
sloten de dag af met een klein toneelspelletje van het 
verhaal van Sint Joris en de draak door de vijfde klas.  
De ridders Marijn, Jan, Jesper en Aylana streden tegen 
de draak, terwijl ze door ouders en klasgenoten werden 
aangemoedigd. De draak maakte het Aylana al flink 
moeilijk, maar ze zette door. We zongen samen een 
lied en onder tromgeroffel door Finn verscheen daar 
voor de laatste keer de draak, ditmaal kwam er rook uit 
z'n enorme neusgaten. Joost gooide in het heetst van 
de strijd z'n helm af en kon de draak na een lang 
gevecht, waarbij hij zelfs schrammen opliep, verslaan. 
En ook dit jaar werd de prinses gelukkig gered. Wat 
was de draak wendbaar en wat maakte hij het de 
ridders moeilijk! 
Het was een prachtige dag met heerlijk herfstweer, 
gezelligheid en moegestreden, maar tevreden kinderen. 
 
Een enorme groep ouders kon na het opruimen 
genieten van een heerlijke maaltijd in de Halde, 
verzorgd door Judith en Annemargreet. Beste ouders, 
heel hartelijk bedankt, vooral ook namens de kinderen, 
voor jullie inzet. Met elkaar hebben we er een 
geweldige dag van gemaakt. 
 
Wat een prachtige school zijn we toch! 
Betsie Otten en Alice Teunissen 
 

Op de bovenverdieping van de Toermalijn hebben we 
al lange tijd een bibliotheek voor onze kinderen, voor de 
ouders/verzorgers en ook voor de leerkrachten. Iedere 
woensdagochtend van 8.30 tot 9.30 is de bibliotheek 
geopend. 
In de bieb hebben we een verzameling van 
verschillende boeken die geleend kunnen worden. 
Voorleesboeken, prentenboeken, leesboeken voor 
kinderen van alle leeftijden, leesboeken voor ouders, 
themaboeken over opvoeden, boeken over het vrije 
school onderwijs en antroposofie en noem maar op. 
Allemaal boeken die een bijdrage leveren aan onze 
mooie vorm van Vrije School Onderwijs van de 
Toermalijn. 
 
Om de Bieb nog meer in het licht te gaan zetten op de 
Toermalijn, organiseren we volgende week 
vrijdagochtend 3 oktober van 8.30 tot 10.00 een 
openochtend. Tijdens deze ochtend is een ieder van 
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harte welkom om een kijkje in de Bieb te komen  
nemen Tevens zal er beneden in de hal weer een 
boekenkraam staan waar allerlei nieuwe boeken zullen 
worden aangeboden. 
 
Met een lekker bakje koffie of kopje thee met wat 
lekkers hopen wij als biebteam dat jullie allemaal even 
een kijkje komen nemen. Zowel leden als niet-leden zijn 
van harte welkom. 
Tot dan lieve mensen! 
Annemargreet, Ron, Roelien en Marlouk 
 

Wie heeft er nog stukjes (repen van 15 cm breed is al 
mooi)  vinyl (wat je op de vloer legt als bedekking) over 
om te gebruiken voor de handwerkles van klas 6? 
Sleutelhangerringen ook heel welkom. 
Graag meegeven aan je kind of anders mailen naar 
minetderijke@home.nl 
 
 

Dieuwke Waldemar en Cachelle 
Herma  Nayeli en Max 
Klas 1  Taco 
Klas 2  Jan 
Klas 3  Norah 
Klas 4  Feliz 
Klas 5  Luka 
Klas 6  Auke 
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