
 
   
 

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 
 
 
 

Afgelopen zaterdag en afgelopen donderdag is er door 
een klein clubje mensen weer hard gewerkt in en om de 
school. Wij zijn iedere keer weer blij dat er zoveel werk 
wordt verzet. Dank jullie wel! 
 

 
 
Twee tafels boeken met persoonlijke briefjes van 
eigenaren van jong tot oud, overal slingers door de 
school met zelfgeschreven gedichtjes door de kinderen, 
een doorgeefverhaal van kleuterklas tot klas 6 en een 
kinderboekenvoorleeswedstrijd met dagwinnaars en 
een eindwinnaar - zie ook de stukjes van Anne en 
Norah in dit bericht. 
Juf Betsie is met de winnaar van deze 
wedstrijd, Florian uit klas 3 naar de boekwinkel gegaan. 
Zijn keuze: De zevensprong van Tonke Dragt. Dat boek 
gaat mee naar huis vandaag, een prachtig boek voor 
de herfstvakantie. 
 
Wat een heerlijke sfeer in de school, wat een geweldige 
bijdrage en belevenis. 
Dank iedereen voor alle bijdrage. 
Betsie en Ellen 
 

De finale van de Kinderboekenweek was heel erg 
spannend. De eerste is geworden Florian uit klas 3. En 
de tweede winnaar was ik, dus Norah uit klas 4. 
Groetjes van Norah de 2

e
 winnaar. 

 

Er is in de school een doorgeef-verhaal geweest. Het 
begon bij de kleuters en eindigde bij de zesde klas. Het 

is een leuk verhaal geworden, met een leuke 
combinatie: Een jongen, een varken die kan vliegen en 
trollen. 
Groetjes van Anne uit klas 4 
 

Op de vrijdagavond voorafgaande aan de herfstmarkt, 
willen wij jullie een aantal workshops aanbieden. Dit om 
een gezellige avond met elkaar te hebben.  
Onder het genot van een hapje en een drankje, kunnen 
jullie deze gezellige avond meemaken.  
Wel vragen wij daar een kleine vergoeding (€ 2,50) per 
workshop voor, dit in verband met de materiaalkosten.  
 
Jullie kunnen je opgeven voor de volgende workshops: 
 
  Een muziek/zangworkshop 
  Van wol een heksje wikkelen. 
  Een raamhanger van hout met 
  kristal maken.  
  Adventskaars maken. 
  Een kruidenworkshop.  
 
Jullie kunnen je opgeven op het volgende email-adres: 
renskeclaas@gmail.com. 
 

Altijd een gezellige sfeer, ontmoetingen, lekkers voor 
groot en klein in het door de 6

e
 klassers geleide 

restaurant, muzikale intermezzo’s , knutselen voor de 
kinderen en voor [groot] ouders en gasten 
mogelijkheden om mooie, leuke en bijzondere zaken te 
kopen. 
Van 10.00 tot 14.00 uur is er Herfstmarkt in de school: 
20 verkoop kramen, oude bekenden en nieuwe 
mensen, bieden  een keur aan artikelen: speelgoed, 
schapenvachten, sieraden, handwerkspullen, boeken 
en mineralen om maar eens wat te noemen. 
De marktgroep hoopt dat het een geslaagde dag gaat 
worden en vele mensen richting school zullen komen. 
Vandaag krijgt ieder oudste kind uit een gezin een 
poster mee: vriendelijk verzoek aan jullie die poster op 
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een plaats te hangen waardoor anderen kennis kunnen 
nemen van de markt. Alvast dank daarvoor! 
Loet, Annemieke, Renske, Florine en Dieuwke wensen 
jullie een fijne herfstvakantie toe. 
 

De werkzaamheden aan de straat verplaatsen zich nu 
van de Catharinastraat naar de Julianastraat. De straat 
zal de komende tijd moeilijker te bereiken zijn. Het is 
fijn als u uw auto in één der omliggende straten kunt 
parkeren of op het grote parkeerterrein bij het station. 
Dat is op een kleine 10 minuten lopen van de school. 
 

Na de herfstvakantie komen de gevonden voorwerpen 
weer op een tafel in de gang te liggen. Dinsdag, 
woensdag en donderdag graag je eigendommen eruit 
halen. Wat er vrijdag nog ligt mag worden 
meegenomen. De rest gaat weg. 
 

Sinds vorige week dinsdag is Rivan uit klas 3 zijn 
donkerblauwe linnen schooltas kwijt en ook zijn 
lichtgrijze wollen vest. De vinder 
krijgt een groene en oranje 
pompoen. 
Monique 0527-251567 
 

Heeft u een lege Ecover fles, dan 
kunt u die inleveren op school. Het 
gaat om lege flessen vloerzeep, 
afwasmiddel en allesreiniger. 
U kunt de flessen afgeven op het 
secretariaat of deze boven in de 
werkkast zetten. 
Eveline 
 

Speciaal voor klas 4 en hoger een aanbeveling om voor 
zondag 21 december een kaartje te kopen voor de 
voorstelling gedonderdag in schouwburg Ogterop. 
Waarom heet jij zoals je heet? En waarom heten de 
dagen van de week zoals ze heten? Waarom heet 
donderdag eigenlijk donderdag. Daarvoor moeten we 
terug naar het begin der tijden, wanneer de dagen nog 
geen namen hebben. Thor, Odin, Loki en de andere 
goden willen de dagen verdelen en benoemen. Er 
ontstaat geruzie en onenigheid, want elke god wil zijn 
naam wel aan een dag geven. Dat is het startschot voor 
een wilde wedstrijd in sterke verhalen… 
De voorstelling is zondag 21 december om 14.30. De 
kaarten kosten 9 euro voor kinderen en 11 euro voor 
volwassenen. 
 

De vereniging voor Vrije Opvoedkunst geeft een 
actueel tijdschrift , Vrije Opvoedkunst, uit voor en over 

de Vrijeschool pedagogie.  In de folderkast bij de 
ingang liggen flyers van de vereniging. In de flyer zit 
een bon waarmee u een gratis exemplaar van Vrije 
Opvoedkunst kunt aanvragen. 
 

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 
 

Dieuwke Noah en Vera 
Herma  Levi en Mattis 
Klas 1  Josefien 
Klas 2  Joris 
Klas 3  Finn 
Klas 4  Bastijn 
Klas 5  Lee-Lou 
Klas 6  Jarno 
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