
 
   
 

27 nov Voorbereiding Advent, schoonmaak en aankleding 
school 

30 nov Viering 1
e
 Advent  

30 nov Adventstuintje kleuters, kleuterdeur gaat om 8.30 
open. 

4 dec Sinterklaasfeest 
7 dec Viering 2

e
 Advent 

9 dec  19.00 uur Paradijsspel 
14 dec Viering 3

e
 Advent 

14 dec  Luciafeest 

18 dec Alle leerlingen ’s middags vrij 
18 dec 17.00 en 20.00 uur Kerstspel 
19 dec Kerstvakantie 
5 jan eerste schooldag na de Kerstvakantie (’s 

maandags vrij vanwege studiedag) 

Ellen heeft haar diploma leidinggeven 1 gehaald aan de 
hogeschool Windesheim. Van harte gefeliciteerd, Ellen! 
 

Eerste Advent is de eerste van de vier zondagen voor 
Kerstmis. Op school vieren we eerste Advent op 
maandagmorgen. In school is het donker, er branden 
een paar sterrenlichtjes met blauw vloeipapier beplakt. 
De kleuters komen in hun lokaal, waar met zand  een 
spiraalvorm op de vloer is gemaakt. Voor ieder kind is er 
een appel met een kaarsje. Er wordt samen gezongen en 
een engel komt het licht van de eerste kaars uit de grote 
zaal brengen en brengt zo het licht in de spiraalvorm. De 
kinderen gaan om beurten de vorm naar binnen lopen, 
halen het licht in het midden van de spiraalvorm en 
zetten hun appeltje neer in de vorm.  Zesde klas kinderen 
helpen daarbij, gekleed als engelen. Zij zingen, fluiten en 
begeleiden. En mooie rol in hun laatste basisschooljaar.  
In de zaal zingen klas 1-6 hun adventsliederen. 
Leerkrachten vertellen een kerstverhaal in vier delen. 
Dan komen alle lichtengelen (van elke klas een kind) die 
het licht meenemen voor hun eigen lokaal.  
De adventsspreuk zeggen we samen: 
“Donker is de aarde, duister overal.  
Maar ons hart beware het licht dat komen zal.  
Dat het helder brande, stralen mag heel ver.  
Dan zal eens de aarde worden als een ster.” 
Er klinkt muziek en we gaan rustig naar de klassen. Daar 
lopen we ons kleine adventstuintje en bewegen innerlijk 
mee naar binnen. Met een zelf gemaakte kandelaar van 
witte klei, waarin een edelsteentje geplaatst is. We 
bedanken de mineralentafel daarvoor! Na de pauze gaan 
de lessen weer door als anders.  
Maar in de dagen erna verzetten we Jozef en Maria elke 
dag een stapje richting de stal, mag er een luikje open 
van de adventskalender, zingen en musiceren we. In de 
adventskrans mag er elke week een kaarsje meer 

aangestoken worden. Misschien mag ons adventskaarsje 
nog een keer branden. Op de ramen zien we de sterren, 
elk met een eigen vorm. En langzaamaan bereiden we 
ons voor op het Kerstfeest dat komt.  
De kinderen van klas 3-6 mogen naar het Paradijsspel 
kijken en voor alle kinderen wordt 18 december het 
Kerstspel opgevoerd door eigen leerkrachten. Voor de 
jongste kinderen om 17.00 en voor de ouderen om 
20.00. We hopen dat we jullie allen mogen verwelkomen! 
Na afloop van het laatste spel is er voor ieder iets te eten 
en te drinken.  
 

A.s. vrijdag 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest bij 
ons op school. Voor de kleuters betekent dit praktisch dat 
de kinderen om 9.30 uur naar het park lopen waar ze de 
Goedheiligman en zijn trouwe helpers zullen ontmoeten. 
Er lopen een paar ouders ter begeleiding mee naar het 
park. De andere ouders zijn van harte welkom in het 
park. Wij willen de ouders in het park vragen om als de 
kinderen weer terug naar school gaan, op diezelfde tijd 
ook weer te vertrekken naar huis. Dit om Sint de 
gelegenheid te geven een rustmoment te hebben.  
Voor de lagere schoolklassen betekent dit dat de 
kinderen van klas 1 t/m 3 aansluitend zelf met de 
leerkracht naar het park zullen lopen. 
Als laatste komt Sint naar school en rijdt een ronde over 
het plein. Klas 4 t/m 6 kunnen dan Sinterklaas en zijn 
Pieten begroeten. 
Hierna komen de Pieten in de verschillende klassen om 
de cadeautjes uit te delen. Klas 4 t/m 6 viert het 
Sinterklaasfeest op hun eigen manier in hun klas. 

 
Op dinsdag 1 december zetten de kleuters en de 
kinderen van klas 1, 2 en 3 hun schoen. Dit wordt in de 
klas geregeld 
Herma, Lenie en Ellen 

 

27 november 2015 



 
 
 

 
Julianastraat 22 | 7941 JC Meppel | 0522-253343 | info@toermalijn-meppel.nl | www.toermalijn-meppel.nl 

 

Wij willen de marktcommissie bedanken voor de fijne 
markt! Wat een werk hebben jullie weer verzet en wat 
een prachtig resultaat. Dank jullie wel. 
 

Tijdens de herfstmarkt heb ik een oud taartschepje 
gebruikt in het restaurant, als ouder van klas 6. Het is 
nog van mijn oma geweest. Het is de hele markt in 
gebruik geweest. Na de markt hebben we het niet meer 
bij de afgewassen spullen aangetroffen. Wie heeft het 
gezien of mee naar huis genomen? We hadden er een 
grijze sticker opgeplakt met Finn erop. Onder de sticker 
zit een stukje parelmoer op het handvat.  
Wouter Duinker 
 

Wie o wie heeft mijn grote, platte, glazen schaal gezien? 
Er zaten appeltaartjes in voor de markt van afgelopen 
zaterdag. Mocht je de schaal gezien hebben zou je deze 
dan in de keuken op het aanrecht willen zetten? Dank je 
wel alvast!  
Vriendelijke groeten van Judith (moeder Toon en Jip) 
 

Naast spullen die gemist worden, zijn er ook nog veel 
spullen over van de markt. Deze liggen op de tafel naast 
de keuken. Wij willen u verzoeken uw eigendommen 
deze week op te halen.   
 

 

Tijdens een verkeerscontrole dinsdagmiddag aan de 
Heerengracht zijn diverse overtreders beboet. Er zijn vier 
processen verbaal uitgedeeld voor het inrijden in een 
eenrichtingsweg, een voor fout parkeren en een voor het 
niet dragen van de autogordel.  
130 Euro, is de hoogte van de boete die je krijgt als je 
met je auto vanaf de Wilhelminastraat, rechtsaf de 
Heerengracht op gaat. 
Er staat een bord dat het een eenrichtingsweg is met een 
verplichte rijrichting naar links! 

 
Vanaf daar mag je dus niet richting stad! 
Ze controleren actief!! Ook s`morgens vroeg! 

 

  
Stadhuis 2 december inzamelpunt van 
Dagje Sinterklaas 
Op woensdag 2 december is het 

stadhuis Meppel  dé plek waar alle kinderen hun 

cadeautje kunnen inleveren voor Dagje Sinterklaas. 
De gemeente en Sinterklaas verwelkomen alle 
kinderen tussen 14:00 – 16:00 uur. 
Dagje Sinterklaas draait om kinderen die andere 
kinderen verrassen, elk kind kan een dagje Sint zijn. Veel 
kinderen hebben speelgoed waar ze niet meer mee 
spelen of te oud voor zijn. Dagje Sinterklaas en 
gemeente Meppel roepen alle kinderen op om dit 
speelgoed te versieren en om te toveren tot een mooi 
pakje of surprise.  
Breng je cadeau naar het stadhuis 
Breng je cadeautje op woensdag 2 december tussen 
14:00 – 16:00 uur naar het stadhuis in Meppel. De 
Voedselbank zorgt ervoor de dat ingezamelde cadeaus 
terecht komen bij kinderen die het ook verdienen. Hoe 
leuk is het om iets van jezelf weg te geven om een ander 
gelukkig te maken. Daar word je zelf ook blij van! 
Op de foto met Sint 
Een dagje Sinterklaas is natuurlijk niet 
compleet zonder de Sint. Sinterklaas 
is ook aanwezig van 14.00 tot 16.00 
uur. Kinderen kunnen met hem op de 
foto. 
Meer informatie 
Op www.dagjesinterklaas.nl vind je meer informatie, net 
als knutselplaten voor het versieren van het cadeautje en 
cadeaulabels. Deze labels moeten op het cadeautje 
worden geplakt, zodat duidelijk is voor welk kindje het 
cadeautje geschikt is.  
Dagje Sinterklaas, ieder kind een dagje Sint. 
 

Wie heeft er tegen een schappelijke prijs een Louet 
spinnewiel te koop voor Loet. Mail: vandehoeve@ziggo.nl  
 

Vanaf 29 november ga ik Yin Yoga geven op zondag-
middagen in de Halde. Yin Yoga is een rustige vorm van 
yoga met een diepe uitwerking op gewrichten en bind-
weefselniveau die een totale ontspanning geeft. 
Een ideale manier voor beginners om kennis te maken 
met yoga, terwijl je tegelijkertijd veel uitdaging zult 
ervaren als je al (veel) ervaring hebt. Deze vorm is ook 
geschikt bij fysieke klachten zoals reuma of fybromyalgie. 
De workshops zijn zowel los als in een serie (2x per 
maand vanaf 2016) te volgen. Data in 2015: 29 
november en 13 december. Van 15.00-16.30 uur, kosten 
bedragen 20 euro per middag. 
Opgeven graag bij Yvonne Kroon via 
info@gestroomlijnd.nl 
 

Dieuwke Tobias en Isabella 
Herma  Ruby en Mattis 
Klas 1  Sofie 
Klas 2  Tijn 
Klas 3  Mariko 
Klas 4  Rebecca 
Klas 5  Tamas/Josse 
Klas 6  Lee-Lou 

http://www.dagjesinterklaas.nl/
mailto:vandehoeve@ziggo.nl
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