
 
   
 

17 nov Klas 6 naar Rijksmuseum 
19 nov Studie dag kleuterjuffen, alle kleuters vrij 
26 nov Boeken- en mineralentafel 12.15 – 13.00 uur 
28 nov Schoonmaak voor Advent 
 

De kinderen van school keken uit naar het Sint 
Maartensfeest. In de weekopening werden de Sint 
Maartensliedjes al twee weken gezongen. Op dinsdag 
11 november werd de schooldag geopend met alle 
kinderen van de lagere school in de zaal. De kleuters in 
hun eigen klassen. Als je door de gang liep kon je 
overal horen zingen. In de zaal werd daarna door juf 
Lucine het verhaal van de ‘Gelukssteen’ verteld over 
een reiziger die aankwam in een streek waar mensen 
niets samen deden. Ieder kweekte slechts één groente 
en er werd nauwelijks gesproken met elkaar. Door 
middel van een geheimzinnige soepsteen leerden de 
mensen hoe fijn het is te delen en hoeveel je met 
samenwerken bereiken kunt. 
Vera uit klas 4  sloot af met een lied op de blokfluit en 
iedereen ging aan de slag. 
 
Daarna moest er gewerkt worden. In alle klassen werd 
samengewerkt voor Sint Maarten. 
Dinsdagochtend gonsde het in de beneden gang van 
de school. 
Klas 6 hielp in klas 1 en 3 en klas 5 werd ingezet in klas 
2. 
Gelukkig hadden we de dag ervoor zelf een pompoen 
gemaakt want dan weet je weer precies hoe je de 
deksel eruit moet halen en dat de schil van de 
pompoen flink hard is! 
Het is mooi om te observeren hoe contacten worden 
gelegd, hoe overlegd wordt en hoe het samenwerken 
daarna gaat. 
Dat het resultaat soms wat anders uitpakt werd tussen 
twee kinderen zo opgelost: 'Nou ja, dan heb ik Sint 
Maarten op een koe, geeft niet hoor.'.(stukje Betsie) 
 
In de middag kwamen de kinderen van klas 5 al vroeg 
op school om samen met hun juf naar het park te gaan 
om daar de voorbereiding te doen voor het schouwspel 
van Sint Maarten. Inmiddels kwamen de kleuters en 
kinderen van de lagere school op school binnen waar 
zij in hun eigen klas hun lichtjes in hun uitgeholde 
pompoen aan mochten doen.  Zingend en ieder met 
zijn lichtje aan begon de Sint Maartenswandeling naar 
het park. Vol verwachting stond de hele school zingend 
te wachten tot Sint Maarten op zijn paard binnen de 
schoolkring kwam. Het werd stil, heel stil en Sint 
Maarten die kwam als een edele ridder op zijn grote 
witte paard de kring binnen. Dichtbij ...heel dichtbij. De 
bedelaar kwam de kring binnen en het schouwspel 
begon. Ademloos en vol eerbied keken de kinderen 

naar het Sint Maartensspel. Na het schouwspel, was 
het paard nog tot in de verte hoorbaar. 
Dank Sint Maarten en de bedelaar die toch ieder jaar 
voor dit feest weer voor ons naar het Wilhelminapark 
willen komen. 
Na het schouwspel, wandelden alle kinderen over de 
brug waar zij door de 4

e
 klassers verwend werden met 

een zoete appel, terug naar school. Daar dronken de 
kinderen en ouders chocolademelk en aten koek. 
Verzorgd door de 6

e
 klassers. 

Als organisatie kijken we terug op een mooi Sint 
Maartensfeest met als hoogtepunt het schouwspel van 
Sint Maarten, wat dit jaar wel erg mooi was!                                                                                                                                  
Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Die lagen wat 
ons betreft dit jaar vooral bij het zingen in de kring, toch 
fotograferende ouders (waar het paard helaas last van 
heeft), en het samen chocolademelk drinken. Collega’s 
evalueren een feest met elkaar en krijgen daarvoor  
graag input van ouders (via de klassenouders) .  Zo 
leren we jaarlijks en maken we voor de kinderen van 
school de feesten die we vieren tot hoogtepunten in het 
jaar. 
En nu op weg naar het volgende mooie feest Sint 
Nicolaas.  
Lucine, Dieuwke en Alice 
 

Nog maar net bekomen van het sint Maartenfeest, was 
er gisteravond een ouderavond met betrekking tot 5 
december, voor kleuterouders en ouders van kinderen 
uit klas 1, 2 en 3. Bij het binnenkomen werd er prachtig 
gezongen door Irene en was er koffie en thee met 
lekkers voor de ouders. Juf Herma vertelde boeiend 
over de achtergronden van het feest en liet veel 
beelden de revue passeren. Daarna was er ruimte voor 
uitleg voor betreffende klassen door de leerkrachten. 
Toen was het tijd om nog wat drinken en lekkers te 
nuttigen 
 

Komende woensdag, 19 november, zijn de kleuters vrij. 
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Het team van leerkrachten heeft de atelieruren op de 
vrijdagmiddag voor klas 4, 5 en 6 bekeken en een 
andere keuze gemaakt voor dit schooljaar. 
We gaan schoolbreed rond Kerst en de Stille Week 
allerlei activiteiten voorbereiden op het gebied van 
handenarbeid/handwerken/knutselen waar alle 
kinderen van klas 1-6 in die periode een aantal keren 
mee aan de slag gaan.  
Met gevarieerde groepen is het fijn werken en de 
oudere kinderen kunnen in hun rol als oudsten de 
jongere kinderen hulp bieden waar nodig is. 
Binnenkort komt er een oproep in het weekbericht met 
de vraag of er ouders willen assisteren hierbij. 
Namens het team, 
Betsie Otten. 
 

Klas vijf bezocht het Rijksmuseum in Amsterdam. Veel 
basisscholen in Meppel hebben dit bezoek via Scala 
kunnen plannen (cultuurprogramma), waarbij de 
reiskosten gesubsidieerd worden. 
Samen met groep 7 en 8 van de Calvijnschool 
vertrokken we in een grote bus. Gezellig samen 
achterin, werden er spelletjes gedaan, werd het 
veranderende  landschap gevolgd  en kon iedereen 
gezellig babbelen. 
Bij het Rijksmuseum werden we in groepjes verdeeld 
en met Jeroen of Anna ('O leuk, een vrije school. Ik heb 
zelf 12 jaar op de vrije school gezeten!') keken we naar 
kunst uit de 17e eeuw.  
Met een tas, waar iedere keer iets uit te voorschijn 
kwam, konden ze iedereen boeien. We hebben ook de 
Nachtwacht gezien, al was het erg druk daar.... 
Bij ieder schilderij een vraag, een verhaaltje, een 
anekdote of een grapje. Een zeer geslaagd uitje! 
Klas 6 gaat aanstaande maandag. 
Betsie. 
 

Maandag 17 november gaat klas 6 naar het 
Rijksmusum in Amsterdam. Ze vertrekken om 10.30 uur 
met de bus en zijn rond 17.00 uur weer terug bij school. 
Er mogen spelletjes of een leesboek mee voor in de 
bus, en géén telefoons en tablets. Geef uw kind 
voldoende te eten mee. Iets lekkers mag, maar met 
mate. 
 

Het paradijsspel is op dinsdag 16 december. ’s 
Middags wordt het gespeeld voor de kinderen vanaf 
klas 3 van de school,  ’s avonds om 20.00 is er een 
voorstelling voor ouders en belangstellenden. 
 

Voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders, 
 JenaXL is een school voor Voortgezet 
Jenaplanonderwijs in Zwolle. De school biedt de 

niveaus vwo, havo en vmbo van het voortgezet 
onderwijs, vorm gegeven binnen het Jenaplanconcept. 
Om leerlingen en ouders te informeren over JenaXL, 
organiseren wij een informatieavond op donderdag 20 
november, van 19.30 tot 20.30 uur. 
Tijdens deze informatieavond kunnen leerlingen en hun 
ouders horen hoe het onderwijs op JenaXL wordt 
verzorgd. Tevens is er tijd om een rondgang door de 
school te maken om zo een indruk op te doen van 
JenaXL. We heten iedereen van harte welkom! 
Met vriendelijke groet, Team JenaXL 

De  bloembollen voor het groene plein graag uiterlijk 
meegeven in week 24 november t/m 28 november. 
 

Sinds anderhalf jaar scheid ik het afval van de 
Toermalijn. 
Van puntenslijpsel (cederhout is een fantastische 
compostversneller) tot koffiedik, van fruitschillen tot 
brood, alles wordt verwerkt tot compost. 
Ik gebruik hiervoor drie systemen; een wormenbak, een 
bokashi systeem en een compostbak. 
De afvalstroom piekt nu en dan flink en ik heb een 
logistiek probleempje nu de winter voor de deur staat. 
Met name het tempo van vertering in mijn compostbak 
staat niet helemaal in verhouding tot de aanvoer, zeker 
in de Sint Maartenstijd! 
Ik ben voor de winter op zoek naar een compostbak 
met deksel, wie heeft er ééntje over die ik mag gaan 
gebruiken? 
Met vriendelijke groet,  Patricia Jansen 
 

Op de geweldig leuke herfstmarkt 2 weken geleden 
heeft iemand per ongeluk mijn (redelijk nieuwe) jas mee 
genomen.  Ik had gehoopt hem de afgelopen weken 
weer terug aan de kapstok te vinden maar helaas. .. 
Het is een zwarte jas met capuchon.  Wind en 
waterdicht.  Als het goed is zitten er in het borstzakje 
nog visitekaartjes van mij. Zoals gezegd is hij redelijk 
nieuw en was niet heel goedkoop dus zou ik hem graag 
terug willen. Ik ben te bereiken op 06-52054652 of via 
robert_keizer@hotmail.com.  Alvast hartelijk dank.  
Robert Keizer 
 

 

Herhaalde oproep: Zangeressen voor het gezongen 
driekoningenspel. 
Er hebben zich 2 kandidaten gemeld, maar we zijn nog 
niet compleet: we zoeken nog steeds een paar vrouwen 
stemmen. Je hoeft geen solo te zingen, maar je moet 
natuurlijk wel mooi zuiver kunnen zingen. De repetities 
zijn op zondagavond van 19.00- 20.30u. We beginnen 
23 november. 
inlichtingen bij Charlotte Luijerink.  
cmluijerink@telfort.nl   0640536802 
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Dieuwke Merijn/Manna en Khaleesi 
Herma  Cleo en Luna 
Klas 1  Jiri 
Klas 2  Mariko 
Klas 3  Rivan 
Klas 4  Aylana 
Klas 5  Esper 
Klas 6  Rick 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


