
 
   
 

4 okt Klusdag 
7 okt Schoolzwemmen klas 3 en klas 5 
7 okt Ouderavond klas 3 
13 okt t/m 17 okt Herfstvakantie 
22 okt Ouderavond klas 6. Inloop 19.45uur met koffie 

en thee. 20.00 uur start. 
28 okt Algemene ouderavond. Inloop 19.45 uur met 

koffie en thee, 20.00 uur start avond. 
29 okt 12.15– 13.00 uur Boeken- en mineralentafel 
31 okt 19.30- 22.00 uur Avondje “kleine-cultuur” 
1 nov Najaarsmarkt 
 
 

Vrijdag 10 oktober komt de logopediste langs voor de 
screening van 5 jarigen in de kleutergroepen. 
Van enkelen is het formulier nog niet ingeleverd.  
Graag uiterlijk volgende week woensdag meenemen.  
 

Er is voor elk wat wils: tuinwerkzaamheden, 
schilderwerkzaamheden, timmerwerkzaamheden… 
Komt allen om de handen uit de mouwen te steken. 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. 
 

Er zijn op school een kinderen met krentenbaard. 
Krentenbaard is een ontsteking van de huid met rode 
vlekken en blaasjes. Het is besmettelijk. Kinderen met 
krentenbaard mogen wel naar school. Meer informatie 
kunt u vinden op http://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-
kind/krentenbaard.html  
 

De school is nog niet geheel luizenvrij. Wilt u uw 
kinderen controleren.  
 

Afgelopen maandag hebben de kleuters van juf 
Dieuwke gewerkt aan het ‘schrijven’ van een stukje 
voor een feestelijk verhaal en dat begon zo: 
Tobias wordt wakker in zijn bed, buiten is het nog 
donker. Hij draait zich om, het is nog zo lekker warm in 
bed …. 
De volgende dag schreven de kleuters van juf Herma 
verder aan dit verhaal, woensdag kwam het in de 
eerste klas, donderdag bedacht klas 2 het vervolg, 
vrijdag klas 3 en zo gaat het doorgeefverhaal verder, 
van klas naar klas. Delen van het verhaal die klaar zijn 
kunnen al worden gelezen, ze hangen op de klap-

deuren bij de kleuters en aan de deuren naast klas 1. 
Wie nieuwsgierig is en graag wil weten hoe het verder 
gaat en hoe het tenslotte eindigt, kan na het weekend 
de stukjes uit de drie hoogste klassen lezen. Deze 
komen op de verdieping op de klapdeuren te hangen. 
 
Naast het doorgeefverhaal ‘groeit’ er binnen school ook 
een hele bijzondere collectie boeken. Afgelopen 
week liepen steeds vaker kinderen en volwassenen met 
hun boek school binnen, om het een plekje te geven op 
één van de boekentafels beneden in de gang. Op de 
briefjes die erbij horen staat te lezen waarom dat ene 
boek zo speciaal is voor de eigenaar; ‘gekregen van 
een dierbare vriend’, ‘niet meer kunnen ophouden met 
lezen’, ‘vanwege de prachtige illustraties’, ‘eindeloos uit 
voorgelezen’, ‘eerste Bulkboek van de middelbare 
school’ .....  
Als je boek er nu niet bij staat, maar je het er wel graag 
wilt neerzetten, dan kan dat ook nog de hele volgende 
week. Kom gerust een kijken, bladeren of lezen. Het is 
soms ontroerend, soms grappig, vaak ook herkenbaar 
wat een boek voor iemand betekent. Het is extra 
genieten als kinderen daar bij de tafel staan en 
enthousiast reageren op wat er allemaal is uitgestald.  
Vrijdagmiddag 10 oktober, net voor de herfstvakantie 
neemt ieder dan het eigen boek weer mee naar huis. 
 
De schoolbieb had vandaag een inloopochtend en 
presenteerde een prachtige collectie kinderboeken 
beneden in de gang. De bibliotheek is iedere 
woensdagochtend geopend van 8.30 tot 9.30 uur. 
 
En tenslotte groeit nu toch ook de spanning voor onze 
kinderboekenvoorleeswedstrijd. Vandaag immers 
wordt in alle klassen bekend wie komende week uit zijn 
of haar klas mag komen voorlezen in de zaal of wie 
plaatsneemt in de kinderjury.  
Welke keuze maak je eigenlijk als je gaat voorlezen, 
waar zal de jury naar luisteren en wat vindt zij 
belangrijk? De kinderen zijn zich al aan het 
voorbereiden. Tips en tops zijn gegeven, suggesties 
voor de keuze van een boek en voor een stukje, in 
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groepjes hardop gelezen, boeken aangeprezen - 
kortom, het gonsde overal in de klassen en gangen 
afgelopen week. 
Maandag begint het voorlezen, donderdag is de finale. 
In het volgend weekbericht zal hiervan een verslagje te 
lezen staan. 
Betsie en Ellen 
 

De herfstmarkt is dit jaar op zaterdag 1 november van 
10.00-14.00 uur. 
Als opmaat is er vrijdagavond de 31

e
 oktober van 

19.30-22.00 uur een avondje “kleine-cultuur” als 
cadeautje voor de ouders. 
Meer zeggen we nog niet…. 
Loet, Annemieke, Renske, Florine en Dieuwke 
 

 
 

De studiedag van de leerkrachten van klas 1 t/m 6 van 
12 februari is per ongeluk niet op de jaarkalender 
gekomen. Deze studiedag staat wel in de schoolgids. 
Op 12 februari zijn klas 1 t/m 6 vrij. De kleuters gaan 
die dag wel naar school. Wilt u deze dag op uw 
jaarkalender erbij schrijven. 
 

In de ochtendschemering van afgelopen maandag zit 
het appelvrouwtje in de kleutergang haar appels te 
poetsen. 
Ouders en kinderen komen binnen en kijken naar het 
tafereel en lopen naar hun klassen met in hun hand een 
mandje vol met oogstproducten, dat mandje krijgt een 
plaatsje bij de seizoenstafel. 
In de klassen hangen aan het plafond en voor de 
ramen prachtige herfstslingers, gemaakt door ouders 
en kinderen. De tafels staan uitnodigend gedekt klaar 
voor wat er nog komen gaat. 
Na het ochtendritueel in de klas, gaan de kleuters naar 
het appelvrouwtje om bij haar op bezoek te gaan. De 
kinderen gaan op de grond bij haar zitten om  te 
luisteren naar haar en te kijken hoe zij zorgvuldig de 
appels glanzend poetst. 
Het vrouwtje vertelt over de appeloogst en vraagt of de 
kinderen een lied kunnen zingen over appeltjes. Ook 

vertelt ze over de prachtige zilverglans die over het 
heideveld lag, ze heeft een spinnewebje van zilver 
meegenomen voor de klassen. Na nog een lied over 
appels krijgt ieder kind een appel van haar. 
Dankjewel appelvrouwtje het was heel mooi dat jij er 
was! 
Hierna gaan de kinderen terug naar de klas om te 
spelen, het appeltje op te peuzelen en later op de 
ochtend  genieten ze van de heerlijke oogstbroden die 
gebakken zijn. 
Bij het buitenspelen krijgen de kleuters nog een 
wipwapwaaier met zijn mooie kleurige slierten papier. 
Met veel plezier worden de wipwapwaaiers in het 
rondte gedraaid, ondertussen een passend lied daarbij 
zingend. 
Bedankt ouders voor de mooie herfstslingers en de 
gevulde oogstmandjes: het ziet er prachtig uit en de 
kleuters zullen in deze tijden nog veel koken, bakken 
met en eten van al dat lekkers!!! 
 
Woensdag ochtend zijn de kleuters met hun juffies naar 
het Michaëlstuintje geweest van de 
Christengemeenschap dicht bij school. Bij binnenkomst 
in het kerkje werd er op de harp gespeeld en even later 
kregen de kinderen een Michaëlsverhaal te horen, 
daarna mochten enkele kleuters naar voren komen om 
steentjes op een weegschaal te leggen: de weegschaal 
kwam pas in evenwicht toen er een gouden veer 
opgelegd werd: verbazing bij de kinderen. Hierna was 
er weer harpspel en gingen we terug naar school. Wat 
een verrassing voor de kinderen dat ze een mooi 
edelsteentje uit mochten zoeken! 
Dank Clary en Wytze en de anderen die dit mogelijk 
maakten, de kinderen hebben stil genoten van wat jullie 
hun hebben geschonken. 
 

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 
 

Woensdag 29 oktober om 20.00 uur 
Hoe voed je je kinderen op een moderne manier 
religieus op? Wat houdt dat in? Wat hebben de 
kinderen eigenlijk nodig? En hoe kun je dat met je 
kleinkinderen doen? Wat kun je beter wel en niet doen? 
Wat voegt de Zondagsdienst voor de kinderen in de 
Christengemeenschap daaraan toe? Kun je vrijblijvend 
kennis maken?  
Een informatieavond voor ouders, grootouders, 
opvoeders en andere belangstellenden. 
De avond wordt cultisch  aan het altaar afgesloten. 
Plaats: Catharinastraat 44, Meppel 
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Vlakbij de Toermalijn, in het Wilhelminapark is een 
kleine praktijk voor speltherapie.  
Deze bestaat sinds september 25 jaar. En al die jaren 
zijn er kinderen van de Toermalijn daar komen spelen, 
aangemeld door hun ouders.  
En zijn er vele gesprekken gevoerd met de ouders. 
Gesprekken waar hun kind centraal gesteld werd en 
waar we vanuit de belevingswereld van hun kind 
probeerden te begrijpen hoe we vicieuze cirkels konden 
doorbreken.  
Kinderen die er komen spelen herkennen natuurlijk 
direct aan de inrichting dat de praktijk bekend is met de 
Vrije School. De spelkamer verrast en nodigt uit om te 
gaan spelen. Voor een speltherapeut betekent dit: door 
middel van het spelen te laten zien wie je bent.  
De praktijk is klein en laagdrempelig. Een wachtlijst is 
er zodoende nooit.  
Speltherapie is een vorm van psychotherapie, maar zo 
benoemen we dat nooit. Je gaat spelen bij Yvonne, 
enkele weken op een vast tijdstip. En je ouders merken 
ondertussen op dat het beter met je gaat.  
Bij klachten als onrust, woede, ongelukkig zijn, slecht 
slapen, niet zindelijk zijn, faalangst, gepest worden, 
pester zijn, doet speltherapie goed werk, op een 
kindvriendelijke manier. Natuurlijk ook bij het verwerken 
van de grote dingen van het leven, als de scheiding van 
je ouders, het sterven van iemand, een verhuizing.  

Sinds enkele jaren valt speltherapie in deze praktijk in 
de aanvullende verzekering, zodat u goede kans heeft 
dat u een deel vergoed krijgt. 
En na deze 25 jaar hoop ik nog vele jaren aan de rand 
van de school deze ondersteuning te kunnen bieden. 
Yvonne Klop 
www.speltherapie-meppel.nl 
yvonneklop@speltherapie-meppel.nl 
 

Dieuwke Sophie en Marijn 
Herma  Juna en Georgey 
Klas 1  Marijn 
Klas 2  Thomas 
Klas 3  Thijs en Annetje 
Klas 4  Tijl 
Klas 5  Anne 
Klas 6  Janiek 
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