
 
   
 

10 feb 12.00 uur de Wolster op het schoolplein 
15 feb Start oudergespreken 
20 feb Familieconcert in Ogterop met werk van de kinderen 

uit klas 4, 5 en 6 
22 feb Oriënterend gesprek voor potentiële ouders 
25 feb Inloopochtend 9.00-12.15 uur 
29 feb tot en met 4 maart VOORJAARSVAKANTIE 

 
 
 

In de week voor de voorjaarsvakantie houden scholen in 
de gemeente Meppel Open Dagen of inloopochtenden of 
geven op een andere manier informatie over hun school. 
Toermalijn Meppel houdt op donderdag 25 februari van 
9.00 tot 12.15 uur aanstaande een zogenaamde 
inloopochtend. 
Mocht je in je omgeving ouders kennen die nieuwsgierig 
zijn naar vrijeschoolonderwijs, maak ze dan even attent 
op deze inloopochtend. 
 

Afgelopen dinsdag was het Maria Lichtmis. In de 
verschillende klassen werden de restjes kaars opgebrand 
en de grote Kersttijd werd afgesloten. Hierbij een paar 
foto’s van de viering in de 2

e
 klas. 

 
 

Op de Facebook pagina van Vrije School de Toermalijn 
staan ook een aantal foto’s van het voorlezen van klas 5 
aan de kleuterklassen en van de oefeningen bal-a-vis-x 
waarmee klas 6 bij meester Corstiaan de dag is 
begonnen. 
 

Open podium Toermatalent wordt uitgesteld. Nieuwe 
datum komt later. 
 

 

 
 

Pepijn Neve, broer van Kiki en Noortje, komt bij ons in 
klas 4. Welkom Pepijn! 
 

Mirte Bosman willen wij veel succes wensen op haar 
nieuwe school. 
 

Tijdens de kinderboekenweek hadden wij een 
boekentafel in de gang. Nu liggen er nog 2 boeken bij mij 
die volgens mij op de boekentafel hebben gestaan. Ik 
kan echter niet zien van wie deze boeken zijn. Mis je je 
boek nog kom dan op dinsdag, woensdag of vrijdag even 
bij mij langs. 
Eveline 
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Woensdag 10 februari begin van de middag, komt 
Mariska van de Wolster op het schoolplein staan. Zij 
verkoopt wollen onder- en bovengoed.  
 

Wie heeft er een werkloze compostbak voor het 
verwerken van het afbreekbare afval van school. 
 

  

13 februari 10.30-12.00uur 
Ontdek hoe fijn het is samen met je kind yoga te doen. 
Samen actief en ontspannen. 
Een moment van bewust aandacht voor elkaar. 
Tijdens de workshops worden er zowel samen met de 
volwassenen en de kinderen spelletjes en yoga-
oefeningen gedaan maar wordt er ook apart yoga 
gegeven om nog specifieker aan de behoefte van ieders 
leeftijd te voldoen. De workshops worden gegeven door 
Yvonne Kroon en Ilse Keizer. 
Opgave via info@gestroomlijnd.nl of 06-43026323 
Kosten bedragen 20 euro per ochtend, ook als serie te 
volgen. Andere data 27-2, 5/19-3, 16-4, 14-5, 18-6. 

  

14 februari 15.00-16.30uur 
Niet alleen je lijf profiteert van dit (valentijns)cadeau, 
het geeft ook rust en acceptatie in je mind. 
We werken op deze speciale dag voornamelijk aan de 
asana's die het hart openen en het hart versterken. 
20 euro per persoon, samen genieten voor 30 euro. 
Opgeven graag via info@gestroomlijnd.nl (Yvonne 
Kroon). 
 

Dieuwke Isabella en Tygo 
Herma  Noud en Isolde 
Klas 1  Yvar 
Klas 2  Anneleen 
Klas 3  Jente 
Klas 4  Nienke 
Klas 5  Floor 
Klas 6  Aylana 
 
 
 

 

 
 

mailto:info@gestroomlijnd.nl
mailto:info@gestroomlijnd.nl

