
 
   
 

5 okt Ouderavond klas 1. Inloop 19.45 en start 20.00 uur 
6 okt Ouderavond klas 2. Inloop 19.45 en start 20.00 uur 
7 okt Start kinderboekenweek 
8 okt Ouderavond klas 5. Inloop 19.45 en start 20.00 uur. 
14 okt Studiedag kleuterjuffen, alle kleuters zijn vrij 
19 okt  Herfstvakantie tot en met 23 oktober 

26 okt  Luizencontrole 
26 okt  15.00 uur oriënterend gesprek met potentiële ouders 
28 okt 12.15-13.00 Boeken- en mineralentafel 

De klussers wil ik hartelijk danken voor het vele werk dat 
er verzet is in het secretariaat. Het is er lekker fris en 
zonnig van geworden. 
Eveline 
 

* Voor iedereen: In de hal een tentoonstelling van ieders 
lievelingsboek, ook voor ouders, opa's en oma's. Leg je 
boek op de tafel en schrijf op een post-it briefje waarom 
je dit boek zo mooi of geweldig vindt. Zorg dat je naam in 
het boek staat en is het een kostbaar boek dan zoek je 
een plaatsje in de vitrinekast.  
* Voor de kinderen: Wie kan het mooiste voorlezen van 
onze school? 
Wat was het spannend vorig jaar: Florian (toen klas 3 en 
nu in Zeist) won een mooi boek! 
Neem woensdag 7 oktober een geschikt boek mee en 
doe mee aan de voorrondes in je eigen   klas. Vanaf 12 
oktober lezen en luisteren we in de Halde en kiest een 
kinderjury, ondersteund door leerkrachten de nieuwe 
beste voorlezer. Ga vast speuren in je boekenkast of de 
bibliotheek! 
*Voor ouders, grootouders en familieleden die van 
voorlezen houden: In de school maken we   
verschillende gezellige hoekjes om heerlijk voor te lezen 
aan een groepje kinderen op een aantal momenten in de 
Kinderboekenweekperiode. Schroom niet en verras onze 
kleuters, jonge en oudere kinderen met een spannend, 
mooi, lief, verdrietig, gezellig of verrassend verhaal. Zet 
even op papier op welke dagen en momenten je kunt, 
voor welke leeftijd je verhaal geschikt is, doe dit in een 
envelop met Kinderboekenweek erop en lever de 
envelop in bij Eveline op het secretariaat, of bij Ellen, 
Rikke of Betsie. 
*Ook willen we speciale aandacht voor Luisterboeken 
hebben. Veel kinderen vinden het heerlijk om een 
periode mee te lezen met een stem die het verhaal mooi 

voorleest, speciaal kinderen met dyslexie. Heeft u 
luisterboeken die geschikt zijn voor school (klas 1-6) en 
mogen we die even lenen om op een stick te zetten dan 
zouden we daar heel graag gebruik van maken. We 
zullen er uiterst zorgvuldig mee om gaan en ze zo snel 
mogelijk terug bezorgen. Zo kunnen heel veel kinderen 
daarvan genieten. 
 
In de klassen zullen verschillende boeken en posters te 
vinden zijn in het thema van de Kinderboekenweek. 
Taalactiviteiten zullen af en toe aansluiten bij 'Raar Maar 
Waar'. 

 

Komende vrijdagochtend (9 oktober) ga ik met een 
groepje enthousiaste ouders nieuwe gordijnen naaien 
voor de coulissen van het toneel.  
Aangezien het om een groot aantal gordijnen gaat 
kunnen we nog wel wat hulp gebruiken!! 
Mocht je een goede naaimachine hebben, neem die dan 
maar mee.  
Wij zorgen voor koffie met wat lekkers.  
Tot vrijdagochtend, half negen, in de Halde!  
Groet Renske Claas.  
 

In het weekbericht van 1 mei heeft de MR wijzigingen in 
de samenstelling aangekondigd. De lerarengeleding 
heeft inmiddels twee nieuwe leden. Afgelopen maandag 
hebben Lenie en Betsie afscheid genomen van de MR 
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en zijn Lucine en Ellen als nieuwe leden toegetreden. 
Herma blijft als lid van de lerarengeleding. 
Voor de oudergeleding worden nieuwe leden gezocht. 
Jan Heerschop heeft besloten afscheid te nemen en niet 
meer verkiesbaar te zijn. De termijn van Jochem Hordijk 
is ook ten einde. Hij is verkiesbaar voor een volgende 
termijn. Thijs Brandsma zijn termijn eindigt volgend jaar. 
We zoeken een lid voor een periode van 2 jaar en een lid 
voor een periode van 3 jaar. Dit in verband met een 
nieuwe afvloeiingsregeling. Bij meer aanmeldingen dan 
beschikbare plaatsen, worden verkiezingen gehouden. 
Ouders die lid willen worden van de MR kunnen zich per 
mail aanmelden. (mrtoermalijnmeppel@gmail.nl) 
Aanmelden kan tot en met 2 november 2015. 
Hebben jullie vragen over het werk van de MR of over de 
verkiezingen dan horen wij dat graag. 
Jan, Jochem en Thijs. 
 

Ook dit jaar willen wij het Paradijsspel en het Kerstspel 
op de planken brengen. Wij zoeken voor beide spelen 
spelers en een pianist om het spel mee vorm te gaan 
geven. De eerste oefeningen voor beide spelen samen 
vinden plaats op donderdag 8 en 15 oktober om 20.00 
uur. Daarna willen we met de spelers voor het Kerstpel 
op dinsdagavonden oefenen en met de spelers voor het 
Paradijsspel op donderavond. Als u mee wilt spelen 
neem dan contact op met Eveline. (info@toermalijn-
meppel.nl of op het secretariaat op di, wo en vr)  De 
definitieve rollen worden na de 2 oefensessies bepaald. 
 

 
Er zijn wat nieuwe ontwikkelingen binnen de Bieb die we 
met de Toermalijn aan het  
uitzoeken zijn en het zijn mooie en nieuwe plannen. Het 
is net nog even iets te vroeg om hier al wat over te 
vertellen. In iedergeval kunnen we als biebteam zeggen 
dat we ons verheugen op het nieuwe jasje en we 
vertrouwen hebben dat het de Bieb ten goede zal komen 
en nog belangrijker voor de kinderen en de ouders. 

Tot die tijd werkt de bieb nog steeds op de oude 
vertrouwde manier. 
Iedere woensdagochtend van half negen tot half tien is 
de Bieb geopend en kunnen 
ouders en kinderen boeken komen uitzoeken.  
Daarnaast zullen we ook iedere laatste week van de 
maand op woensdag op school staan met de 
boekenkraam en natuurlijk ook aanwezig zijn op de Vrije 
School markten van De Toermalijn. Daar worden nieuwe  
mooie boeken aangeboden die kunnen worden gekocht 
en de opbrengst is voor de Bieb, dus direct voor school 
en de kinderen en ouders. 
Zodra er nieuws is zullen we u op de hoogte brengen.  
Tot die tijd, ontmoeten we jullie hopelijk in de Bieb! 
Warme groet, 
Het Biebteam, Annemargreet, Ron en Marlouk 
 

Met alle kinderen van klas 1, 2 en 3 zijn we naar het park 
gelopen. Daar stonden eens heks, kapitein en 
fruitvrouwtje etc. op ons te wachten. De kinderen hebben 
dapper een steentje gezocht in de grot bij de draak. Ze 
zijn met de schipper naar een eiland gevaren om appels 
te halen. Ze hebben hout gezaagd voor het vuur. En nog 
veel meer. En de zon heeft ons de hele ochtend 
begeleid. Het was een hele gezellige ochtend. We willen 
 alle ouders bedanken die ons op deze dag geholpen 
hebben om er een mooi feest van te maken. 
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Klas 4, 5 en 6 vierden het Michaëlsfeest op de 
survivalbaan in Havelte. 
 

 

 
 

 

 
Na een gastles over 'de kleine apotheek', de historie van 
Meppeler drogisterijen in het verleden stapten de zesde 
klassers afgelopen woensdag op de fiets naar 
Ruinerwold. 
Jan Kees Luijerink ontving ons gastvrij en vertelde 
enthousiast wat 'Het Blauwe Huis' allemaal doet. We 
keken in de kas, waar het heerlijk rook, en de 
kruidendrogerij en vertrokken toen naar een ruimte waar 
we zelf goudsbloemenzalf mochten maken. Door 
goudsbloemolie, bijenwas en wolvet in een pannetje -au 
bain Marie- samen te voegen ontstond een mooie gele 
zalf, waar nog een beetje lavendelolie aan toegevoegd 
werd. We schreven allemaal een Blauwe Huis etiket voor 
ons potje Calendula zalf en aten in de zon een boterham. 
Naast ons de kalveren in de stal en grote flessen bijna 
rode Sint Jans kruid olie. Als dank zongen we een 
Michaëlslied en vertrokken weer naar school. Een fijne 
ochtend! 
 

Afgelopen woensdag was weer een prachtige 
boerderijdag voor de groep van juffie Herma. De 
herfstzon scheen voluit door de hoge bomen, je kon de 
zonnestralen bijna pakken. Er kwam een kikker langs, die 
we in een doosje deden en eens goed bekeken (en 
daarna weer vrij lieten). We hebben appelmoes gemaakt 
en samen met de heerlijke broodjes van Anja opgegeten 
rond het vuur bij de vijver. En juffie Monique vertelde een 
spannend verhaal over Joris en de Draak. Voorlopig was 
het even de laatste boerderijdag; we gaan nu een herfst- 
en winterstop houden. Maar wat was het mooi! 
Martine (mama van Levi) 

 
 

Gisteren en vandaag waren onze kleuters uitgenodigd 
om naar het Michaëlstuintje te gaan in het kerkje van de 
Christengemeenschap. De kleuters hebben geluisterd 

http://hetblauwehuiskruiden.nl/
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naar een mooi verhaal en daarna mochten een paar 
kinderen steentjes op de weegschaal leggen en proberen 
een balans te vinden. Michaël heeft geholpen: hij zorgde 
voor de balans door korreltjes graan op één kant van de 
weegschaal te strooien. Terwijl er mooie liermuziek 
gespeeld werd mochten de kleuters bij het naar huis 
gaan elk een eigen steentje uitzoeken. 
Dank jullie wel, Clary, Wytse, Lucy, Betsy, Gemma, Celia 
en alle mensen van de Christengemeenschap voor deze 
mooie ervaring die jullie aan onze kleuters gegeven 
hebben. 
Dieuwke en Herma 
 

Op 11 oktober wordt het Michaëlsspel weer opgevoerd in 
de kerk van De Christengemeenschap, Catharinastraat 
44, Meppel. Het geheel duurt ongeveer 20 minuten en is 
geschikt voor kinderen vanaf de peuterleeftijd. 
We beginnen om 12.15 en na afloop is er gelegenheid 
om iets te drinken. 
Hartelijk welkom. 
Voor info. 0522 259020, Clary Okken

 
 

Valentijn Speerstra willen wij graag een warm welkom 
terug wensen in klas 2. 
 

Op 14 oktober is er een studiedag gepland voor de 
kleuters. 
Op de BSO kan, bij voldoende deelname, opvang 
worden afgenomen voor die uren. 
De opvang is van 8.30 - 12.45 uur 
Er is een minimum aantal van vijf kindaanmeldingen 
nodig om deze studiedag opvang door te laten gaan. 
Aanmelden kan via stichtingmichael@gmail.com, uiterlijk 
11 oktober willen we graag weten welke kinderen er 
aanwezig zullen zijn. 
De kosten bedragen €25,- , indien u hiervoor in 
aanmerking komt, kunt u kinderopvangtoeslag 
aanvragen hiervoor bij de belastingdienst. 
Patricia Jansen, Directeur Stichting kinderopvang Michael 

tel: 06-38081079 
 

Ik ben mijn ripstik kwijt, wie heeft hem per ongeluk mee 
naar huis genomen? 
Groetjes, Bas (klas 3) 

In oktober vindt de manifestatie Oktobermaand 
Kindermaand plaats. Dit jaar zijn er weer tal van leuke 
gratis toegankelijke activiteiten voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar. In Drenthe kunnen kinderen een eigen mini-robot 
maken, asieldieren schilderen en meespelen in een 
voorstelling. Hoe leuk is dat? 101 kunstinstellingen, 
musea, molens, theaters, archieven en ateliers zijn in de 
weekenden speciaal geopend voor de kinderen en hun 
(groot)ouders en organiseren theatervoorstellingen, 
speurtochten, workshops en dans- , muziek- en 
circuslessen. Benieuwd naar de andere activiteiten? Kijk 
op www.kindermaand.nl  
 

   
 

Dieuwke Marijne en Ilan 
Herma  Max en Melle 
Klas 1  Silke 
Klas 2  Josefien 
Klas 3  Julia 
Klas 4  Rosalie 
Klas 5  Bowie 
Klas 6  Hidde 
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