
 
   
 

27 jan 20.15 lezing van Prof. Dr. Sieneke Goorhuis-
Brouwer: “Peuters en kleuters onder druk!” De 
ziekmakende effecten van de toetscultuur. 
Inloop om 20.00 uur 

28 jan Euritmievoorstelling voor klas 1, 2, 3 en 4 
28 jan Boeken- en mineralentafel 12.15-13.00 uur 
30 jan Driekoningenspelletje in de kleuterklas 
2 feb Maria Lichtmis 
3 feb Start oudste kleutermiddag 
4 feb Studiedag kleuterjuffen, alle kleuters vrij 

 

Op dinsdag 27 januari a.s. om 20.15 uur zal Prof. Dr. 
Sieneke Goorhuis-Brouwer, Bijzonder hoogleraar 
Spraak-taalontwikkeling bij kinderen, een lezing houden 
op De Toermalijn. Ze zal vertellen over hoe jonge 
kinderen spelenderwijs kunnen leren. Hoe dat 
uiteindelijk kan leiden tot leerrijpheid van het kind, 
zonder dat daarbij toetsen moeten worden afgenomen. 
Haar motto is ‘Kleuters moeten spelen’. Op bijgaand 
affiche wordt de inhoud van de lezing beschreven. 
Entree is gratis! Inloop met koffie en thee vanaf 20.00 
uur. De lezing is ook bedoeld voor mensen van 
buitenaf.  
 

Op woensdag  28 januari a.s. komt de Oostenrijkse 
euritmietheatergroep Kompanie VonNunAn onder 
leiding van Ernst Reepmaker naar onze school toe om 
een mee-doe voorstelling te geven aan de kinderen van 
de klassen 1, 2, 3 en 4 Het programma is geheel in het 
Nederlands en heet: “de kleurendief.” 
Om een indruk van het programma te geven is een 
video gemaakt van een (Duitstalige) voorstelling in 
Wenen, waar de groep vandaan komt. Zie 
https://www.youtube.com/watch?v=51xdTYPwM5Y  
Zie ook op http://www.euritmie.nl/zwolle-de-
kleurendief.html waar achtergrondinfo is te vinden. 
Wij verheugen ons hierop! 
 

Voor de huizenbouwperiode is klas 3 op bezoek 
geweest in de houtwerkplaats van Jacob, de vader van 
Floor en bij het nieuw te bouwen huis van Yanoa. 
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Sam Drenthe in de kleuterklas van juf Herma. Hartelijk 
welkom! 

Wie heeft er regenbroekjes en regenlaarsjes over in 
peutermaten, die bij ons in de KDV reservekast 
mogen? 
Als je nog niet zo stevig op je beentjes staat, is de 
modder soms een vervelende spelbreker. 
Ine 
 

Wij smachten naar het voorjaar. 
Om de donkere dagen door te komen zijn we ons vast 
bezig gaan houden met de voorjaarsmarkt. 
We hebben een goede knutsel gevonden waarvoor we 
veel oude DVD's en CD's nodig hebben. 
Wie heeft er voor ons oude schijfjes? 
Graag afgeven bij de BSO en het KDV. 
 

  
Ik ben samen met mijn 
vriend dringend op zoek 
naar een huurhuisje in 
Meppel. Het is heel 
moeilijk om iets te 
vinden dus ik hoop dat 
iemand ons kan 
helpen.Reacties graag 
mailen naar: 
rikkeheesen@hotmail.com 
Groetjes en alvast bedankt, Rikke  
 

Er is nog plek voor de yogales op woensdagochtend 
van half 12-half 1 in de Halde. 
Dus als je nog twijfelde..........wees welkom!  
Opgeven graag bij Yvonne; info@gestroomlijnd.nl 
 

Koorschool Viva la Musica doet mee met een Musical 
project van Opera Zuid en het Noord Nederlands 
orkest. Op meerdere plaatsen in Drenthe wordt een 
concert gegeven met de titel: the Sound of Musical.  
Het kinderkoor van Viva la Musica is gevraagd mee te 
werken bij 4 uitvoeringen in de tweede week van maart 
dit jaar. Samen met orkest en zangers zingen ze een 
aantal liederen uit the Sound of Music en de musical 
Annie. 
Dat is een hele uitdaging en we zijn al hard aan het 
repeteren op dinsdagmiddagen.  Als er kinderen zijn die 
dit leuk lijkt dan mag je meedoen.  
Als je wilt weten hoe dat gaat dan kan je kijken op de 
website; www.KoorschoolVivaLaMusica.nl  of bellen 
met de dirigent van de koorschool Ceciel van der Zee, 
0522-241534. 
 

Vijf creatieve bijeenkomsten voor iedereen die zoekt 
naar verstilling, uitwisseling en zingeving. Je voert 
ontspannende en inspirerende opdrachten in kleur of 
klei uit. Je aandacht is bij wat er onderweg ontstaat, 
mindfullness leert je met een open houding te zijn bij 
wat je maakt. De chakra’s zijn voor 2015 het thema 
voor deze cursus, waarin plezier en eenvoud 
kenmerkend zijn. Binnen een groep van maximaal zes 
personen is voldoende ruimte voor persoonlijke 
begeleiding. Start: dinsdagochtend en avond 3 februari. 
Marlijn Blok, kunstzinnig therapeut & focusbegeleider     
www.marlijnblok.nl  
 

Dieuwke Sara en Isabella 
Herma  Esther en Silke H. 
Klas 1  Josefien 
Klas 2  Priya 
Klas 3  Floor 
Klas 4  Bastijn 
Klas 5  Hidde 
Klas 6  Jarno 
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