
 
   
 

18 apr Klusdag 
21 apr Praktisch verkeersexamen voor klas 5 
21 apr Ouderavond klas 1 
22 apr Ouderavond klas 6 Inloop 19.45, start 20.00 uur 
25 apr Koningsspelen 
27 apr vrij vanwege Koningsdag 
29 apr Boeken- en mineralentafel 
4 mei  t/m 15 mei Meivakantie 
22 mei Pinksterfeest 
25 mei t/m 27 mei vrij 
 

26 mei is een extra vrije dag, zodat Pinksteren en de 
studiedag van woensdag 27 mei is op verzoek van velen 
aan elkaar geklonken worden als korte vakantie. 
 

Denkt u nog aan de klusdag van morgen 18 april. We 
gaan beneden de gang sauzen evt. ook kozijnen 
schilderen. De pleinwerkgroep legt de laatste hand aan 
het plein, waarna het overgedragen wordt aan een 
onderhoudsgroepje. Deze groep kan ook nog wat 
handen gebruiken. Ook als u een uurtje kunt komen bent 
u welkom. Vanaf 8.30 uur zijn de eerste mensen 
aanwezig. In principe werken we door tot 15.00 uur. 
Hartelijke Groet Gerlof 
 

De kleuters maken deze week toetertjes in de klas en 
gaan met de Koningsspelen spelletjes doen op het plein. 
Klas 1, 2 en 3 gaan rond de klok van 9 naar het park en 
gaan daar een (Konings)vossenjacht doen. Klas 4, 5 en 
6 gaan naar de sportvelden en hebben daar een 
sportdag. Hierover meer in het bericht hieronder 
 

 

Vrijdag a.s., 24 april worden de zgn. Koningsspelen 
gehouden, locatie sportvelden  
FC Meppel - Adres: Ezingerweg 58, 7943 AZ Meppel. 
 
Onze school heeft zich ook dit jaar weer opgegeven met 
de klassen 4, 5 en 6. 
Samen met kinderen van andere basisscholen hebben 
we een dag lang sport- en spelplezier en doen we mee 
met sprint, grote bal werpen, ver springen, 
hindernisbaan, kleine bal werpen, duurloop en estafette. 
 
De schooldag begint op de gewone tijd, alle kinderen 
komen eerst in hun klas. 
We lopen met onze kinderen vanaf school naar de 
sportvelden, vertrek vanuit school rond 8.50 uur.  Aan het 
eind van de sportdag gaan we ook weer lopend terug 

naar school, verwachtte aankomsttijd tussen 15.30 en 
16.00 uur. 
 
Ouders die hun kind vanaf het sportveld willen ophalen, 
graag ter plekke even melden bij de leerkracht van de 
klas. 
Kinderen die zelf vanaf het sportveld naar huis mogen, 
ook graag van te voren aan de eigen leerkracht 
doorgeven. 
 
Omkleden in de kleedkamers bij het sportveld, waarna 
deelname aan de opening om 10.00 uur, gevolgd door 
de spelen op de verschillende velden. 
 
Ouders zijn de gehele dag van harte welkom te komen 
kijken en natuurlijk flink aan te moedigen. 
Er hangt een programmaboekje ter inzage naast de 
deur van het secretariaat, waarin o.a. een plattegrond 
van de velden. 
 
We kunnen ook heel goed hulp gebruiken bij het lopen 
naar en van de sportvelden en tijdens de spelen zelf. Per 
klas worden ouders gevraagd door de eigen leerkracht. 
 
Wat nemen de kinderen voor die dag mee: 

 sportkleding - shirtje, broekje, sokken en 
sportschoenen 

 extra sokken, warme trainingsjas of sweater, 
handdoekje 

 pet , zonnebril, zonnebrandcrème 

 voldoende broodjes, fruit en heel belangrijk, 
voldoende drinken voor de hele dag 

 
Met alleen nog ‘het verzoek aan de weergoden’ om wat 
zonneschijn, op naar een vrolijke en sportieve 
Koningsspelendag! 
Leerkrachten klas 4, 5 en 6 
 

Hierbij de link naar tv Meppel, voor wie de uitzending van 
afgelopen dinsdag heeft gemist of nog eens wil terug 
zien. 
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In deze uitzending zijn twee kinderen uit klas 6 op 
bezoek geweest en geïnterviewd, n.a.v. het sjaal breien 
voor Koningsdag. 
http://rtvmeppel.nl/tv-gemist/ 
 

Woensdagmiddag was ik bij een vergadering van 
hogeschool Helicon.(Pabo voor vrije schoolonderwijs)  
Die vergadering ging over het plaatsen en begeleiden 
van stagiaires in de scholen. In die vergadering werd 
gesproken over de verschillende studieprogramma ‘s die 
er  voor aankomend vrije schoolleraren worden 
aangeboden. Er kwamen voorbeelden langs van en over  
studenten.  
“Bij jullie op school is ook iemand die als LIO stagiaire 
met een assessment bij ons afstudeert. Rikke Heesen. 
Zo’n student maken wij niet vaak mee. Wat een kwaliteit 
en talent in haar manier van werken en afstuderen. We 
waren onder de indruk.” 
Als dat gaat over een collega van je, word je daar blij 
van… een beetje trots alsof je er iets aan bijgedragen 
hebt… het gaat dan over een collega van jouw school….. 
 
In de ochtend was er ook al zo’n vreugdevol moment op 
de dag. Klas 3 mocht kijken naar het toneelstuk van klas 
4. 
Een stuk waaraan de kinderen met hun leerkrachten en 
hulp van ouders hard hebben  gewerkt. En dat was 
zichtbaar. Er werd duidelijk gesproken, mooi gezongen , 
echt gespeeld, lange teksten gesproken. Er was humor 
en dynamiek. Bovenal was het plezier wat de kinderen 
met elkaar hadden goed waarneembaar. 

 
 
Tot slot van de dag hield Peter Giesen een inspirerende 
lezing over de geheugenontwikkeling en ons leerplan. 
Fijn voor de ouders en collega’s die daarbij aanwezig 
konden zijn. 
In de middag hadden veel collega’s samen een 
kunstzinnige werkmiddag  gehad met ondersteuning van 
Peter als ervaren (kunst) leerkracht uit Venlo. Er is met 
elkaar en voor elkaar hard gewerkt aan de kunstzinnige 
delen van het getuigschrift voor de kinderen van de 
lagere school.  

 

Zomaar een doordeweekse woensdag met voor mij een 
aantal waardevolle momenten die ik graag met jullie wil 
delen omdat ze gaan over onze Vrije School de 
Toermalijn. Natuurlijk gebeuren er dagelijks in onze 
klassen bijzondere dingen die we als leerkrachten graag 
willen vertellen. Dat gebeurt veelal op de 
klassenouderavonden en in oudergesprekken. Mocht er 
weer een keer zo’n ‘ogenschijnlijk gewone woensdag’ 
voorbij komen, deel ik die graag. 
Alice (leerkracht klas 3) 
 

 
Klas 1 vierde de verjaardag van juf Lenie. Eén van de 
spelletjes die ze speelden is het spel van zangspel van 
Magommetje. 
 

Ik kom uit verre landen 
Magom magom magommetje 
Ik kom uit verre landen 
Magommetje  

 
Wat heb je voor me meegebracht 
Magom magom magommetje 
Wat heb je voor me meegebracht 
Magommetje 

 

Klas 6 heeft woensdag 15 april mee gedaan aan het 
voetbaltoernooi. Het waren mooie wedstrijden, we gingen 
om half een naar de voetbal velden. De meiden moesten 
naar veld 11 en de jongens naar veld 8. De jongens 
deden mee met het 11x11 toernooi, en de meiden met 
het 7x7 toernooi. De jongens hadden 1 keer gewonnen, 
3 keer verloren en 2 keer gelijk gespeeld. De meiden 
hebben 4 keer verloren en 1 keer gelijk gespeeld. We 
hadden hele lekkere dingen mee zoals: pannenkoeken, 
krentenbollen, appels, lekkere sapjes, thee en koffie. Om 
5 uur gingen we weer terug naar school. Hans, Mirjam, 
Ron en Marc gingen mee als coach en scheidsrechter  
we willen alle ouders bedanken die mee hebben 
geholpen! Het was een super leuke dag!!! 
 

Wij zoeken veel mensen die een beetje muziek kunnen 
maken om het Pinksterfeest 
luister bij te zetten. Dus, 
speel je fluit, trommel, gitaar, 
klarinet, cello, mond-
harmonica of iets anders kom 
langs om muziek op te halen. 
Muziek is op te halen bij Alice 
en Betsie. 

http://rtvmeppel.nl/tv-gemist/
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Voor in de schooltuin is het 
heel fijn als u uitgebloeide 
bolletjes heeft, zoals, 
narcisjes, blauwe druifjes, 
krokussen, etc en deze niet 
in uw eigen tuin plant om 
deze af te geven op het 
secretariaat van school. Ook 
zomerbollen, plantjes en 

zaden zijn van harte welkom om ons groene plein van 
een bloemenpracht te voorzien. 
 

 

De mineralen tafel is al jarenlang een gewoon begrip 
binnen de Toermalijn. Iedere laatste woensdag in de 
maand staat ze met de boekentafel in de gang te 
pronken. Twee keer in het jaar pakt ze groots uit op de 
herfst- en lentemarkt. Al haar schatten worden dan 
tentoon gespreid. Van versteend hout en fossielen tot de 
mineralen in al haar vormen en kleuren. Echte wonderen 
van de natuur.  
Het zou zo zonde zijn als die stenen maar in de kast 
liggen te verstoffen.  
Als je je nu aanmeldt kan je/jullie alvast meekijken met 
de lentemarkt, om er rustig in te komen. 
Hartelijke groeten Sandra Litjens 0522-750809 
 

Nu het lente is trekken veel kinderen en ouders de natuur 
in. In de Drentse natuur komen veel teken voor. Een 
tekenbeet is meestal onschuldig, maar kan de ziekte van 
Lyme veroorzaken.  
Daarom wil GGD Drenthe graag de volgende boodschap 
onder de aandacht brengen: 
”Controleer altijd op teken na een verblijf in natuur of tuin. 
Verwijder een teek binnen 24 uur; de kans op de ziekte 
van Lyme is dan heel klein.” 
Op www.ggddrenthe.nl/teken vindt u een instructievideo 
over hoe een teek verwijderd moet worden en 
aanvullende informatie over de ziekte van Lyme.  
Met de app ‘Tekenbeet’ kunt u opzoeken hoe teken eruit 
zien en wat u moet doen om teken correct en snel te 
verwijderen. De app “Tekenbeet” is gratis te downloaden 
in de Google Play Store en in de App Store.  
Voor advies en vragen is team infectieziekten van GGD 
Drenthe te bereiken via (0592) 306300 of via ons 
mailadres infectieziekten@ggddrenthe.nl.  
 

Komende week is het Nationale sportweek. In Meppel 
zijn er verschillende activiteiten. Informatie hierover is te 
vinden op www.meppelactief.nl Ook zijn er sportculubs 
waar vrijblijvend een training kan worden gevolgd. Op het 
prikbord hangt een flyer en in de flyerkast liggen flyers 
om mee te nemen. 
 
 
 
 

Dieuwke Simon/Abel en Cachelle 
Herma  Luna en Ruby 
Klas 1  Levi 
Klas 2  Priya 
Klas 3  Finn 
Klas 4  Norah 
Klas 5  Hidde 
Klas 6  Auke 

http://www.ggddrenthe.nl/teken
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ddt.tick
https://itunes.apple.com/app/id894584051
mailto:infectieziekten@ggddrenthe.nl
http://www.meppelactief.nl/

