
 
   
 

25 aug Ouderavond klas 4. 19.45 uur inloop met koffie en 
thee, om 20.00 uur start de avond. 

9 sept Studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
10 sept  Ouderavond klas 6. 19.45 uur inloop met koffie en 

thee, om 20.00 uur start de avond. 
26 sept  Klusdag van 9.30 – 15.00 uur 
29 sept  Michaëlsfeest 
30 sept  Ouderavond kleuters. 19.45 uur inloop met koffie en 

thee, om 20.00 uur start de avond 
 

Afgelopen maandag is er in alle klassen gecontroleerd 
op luizen. In verschillende klassen zijn er luizen, neten en 
dode neten gevonden. In de klassen waar iets gevonden 
is wordt over 2 weken opnieuw een controle uitgevoerd 
Het verzoek aan u om uw kinderen te blijven controleren. 
Merkt u, ook door het jaar heen, dat uw kind luizen of 
neten heeft verzoeken wij u dat te melden aan 
zorg@toermalijn-meppel.nl.  
 

De toegangsdeuren van de school vallen in het slot als 
de deur gesloten wordt.   
 

 
 

We hebben met ze allen  al de distels, brandnetels, hop 
en klimop weggehaald. De tuin is nu al veel mooier. We 
zijn de hele dag bezig geweest van 10 tot ongeveer 2 
uur. We hebben heel veel spullen gevonden een cd een 
boek scheermesje, een fles wodka, een tandenborstel 
twee ballen en een fietspaaltje. In ieder geval heel veel. 
Er kwamen ook nog mensen van de zorgboerderij 
helpen. De hele paardentrailer was vol  met onkruid  
 

 
De tuinploeg die het amfitheater een heel eind onkruidvrij 
hebben gemaakt, klas 5 met een delegatie van 
zorgboerderij De Naoberhoeve uit Echten. 
 

Wij willen Florian, Lisa en Marijn Verburg veel succes 
wensen op hun nieuwe school. 

 
Klas 4 bakt broodjes voor het afscheid van Florian 

Wilt u voor uw kind euritmietjes kopen á 7 euro per paar, 
dan kunt u een mailtje sturen naar Annemargreet (vriend-
brand@kpnmail.nl) onder vermelding van de maat. Dan 
neemt zij per mail contact met u op. 
 

Tijdens het opruimen van de school aan het begin van de 
vakantie bleken er nog heel wat spullen te zijn 
achtergebleven. Vandaar dat we komende week in de 
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hal weer tafel(s) met gevonden voorwerpen hebben 
staan. Ook de voorwerpen die deze week verloren zijn 
kunnen daar al bijliggen. Komt dus allen kijken. Vrijdag is 
het voor elk wat wils en wat er dan nog overblijft gaat de 
school uit.  
 

Femke (klas 4) is dinsdag op school haar nieuwe 
zomerjas kwijtgeraakt. Blauw en roze, tweezijdig te 
dragen, Hema. Naamsticker in de jaszak. Heeft iemand 
haar jas gezien? 
 

Vandaag wordt de jaarplanner in concept bij het 
weekbericht als extra bijlage bijgevoegd. Mocht u nog 
iets missen laat het ons dan weten. Het is de bedoeling 
dat u de jaarplanner, samen met de schoolgids, volgende 
week op papier meekrijgt. 
 

 

Denkt u aan het insturen van het opgaveformulier 
ouderbijdrage. Inleveren kan op het secretariaat of 
opsturen (denk aan de portokosten) aan Rita Vrielink, 
Horstlaan 4, 7602 AM Almelo. Maakt u de ouderbijdrage 
zelf over, verzoeken wij u voor uw eigen administratie 
een kopie te maken van het opgaveformulier 
 

Vanaf maandag 24 augustus 2015 worden de 
naschoolse sport activiteiten van sportteam 
Meppel Actief op wijkniveau hervat. De activiteiten zijn 
gratis en worden georganiseerd om 
kinderen te stimuleren om meer en blijvend te sporten en 
bewegen in hun eigen woon omgeving. 
Daarnaast stimuleert sportteam Meppel Actief kinderen 
tot een sportieve en 
gezonde leefstijl. De activiteiten worden georganiseerd 
voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van 
de basisschool. Kom jij ook met ons sporten en bewegen 
in de wijk? 
 
Wijk Dag Tijd Locatie 
Meppel Centrum Maandag 15.00 – 16.30 Gymzaal KC Stadskwartier 
Berggierslanden Maandag 16.00 – 17.00 Grasveld aan de Ereprijs 
Haveltermade Dinsdag 16.00 – 17.00 Sporthal de Aanloop 
Oosterboer Dinsdag 16.00 – 17.00 Gymzaal Oosterboerschool 
Haveltermade Woensdag 13.30 – 15.00 Troelstraplein 
Koedijkslanden Donderdag 15.30 – 16.30 Sporthal Koedijkslanden 
Let op! De naschoolse sport activiteiten gaan in schoolvakanties 
NIET door! 

 

Op woensdag 26 augustus 2015 organiseert sportteam 
Meppel Actief in samenwerking met  
het PCBO Meppel een sportmarkt op sportpark Ezinge. 
Van 17.30 tot 20.00 uur zijn kinderen van alle  
basisscholen uit de gemeente Meppel welkom om kennis 
te maken met Meppeler  
sportverenigingen en aanbieders die zich presenteren ter 
voorbereiding op het nieuwe  

sportseizoen. Trek sportieve kleding aan en kom 
kennismaken en meedoen met Meppeler  
sporten!  
Na de sportmarkt wordt er door alle deelnemende 
sportverenigingen een sport kennis makingsaanbod 
op www.meppelaktief.nl geplaatst! Na de sportmarkt kun 
je dus nog extra sport(en) uitproberen. 
 

Op zondag 6 september wordt de Meppel City kidsrun 
opnieuw georganiseerd. Voor kinderen uit groep 3 t/m 6 
is er een 1.000 meter en voor kinderen uit groep 7 en 8 
staat er een 2.000meter op het programma. Wil jij nog 
meedoen? Meld je dan voor 30 augustus aan! Meld je 
aan via www.meppelcityrun.nl/nl/kidsrun/inschrijven. 
Deelnemers ontvangen voor aanvang van de Meppel 
City kidsrun een startnummer met naam. 
 

Dieuwke Noah en Vera 
Herma  Nayeli en Mattis 
Klas 1  Sophie 
Klas 2  Taco 
Klas 3  Mariko 
Klas 4  Rebecca 
Klas 5  Feliz 
Klas 6  Esper 
 

http://www.meppelaktief.nl/

