
 
   
 

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 9.00-11.00 uur (gewijzigde tijd!) 
29 feb tot en met 4 maart VOORJAARSVAKANTIE 

 

Afgelopen woensdag hebben we een 
studiemiddag/avond gehad met als onderwerp de visie 
van de school. Onder leiding van Theo Hoekstra hebben 
we ons gebogen over 4 stellingen: Wat maakt leren 
(waarin ons didactisch handelen) gelukkig, gezond en 
kwalitatief goed voor kinderen, ouders en leerkrachten? 
Wat maakt het pedagogisch klimaat (waarin 
meegenomen ons pedagogisch handelen) gelukkig en 
gezond voor kinderen, ouders en leerkrachten? Wat 
maakt een team gelukkig en gezond voor leerlingen, 
ouders en leerkrachten en Waar staat de Toermalijn in 
2024 om bekend? Na een inspirerende opmaat door 
Theo waarin de kaders werden aangegeven waarbinnen 
een school kan manoeuvreren zijn we aan het werk 
gegaan om aan bovenstaande stellingen invulling te 
geven. We zijn gezamenlijk tot het volgende gekomen:  
  
Onze school is een gemeenschap, waarin ieder zijn 
talenten inzet en gerespecteerd wordt om wie hij is, wat 
hij kan en wat nog kan groeien of ontstaan.  Antroposofie 
is de belangrijkste inspiratiebron.  
In ons leren zien wij alle kinderen - hoe verschillend ook - 
in hun onderwijsbehoeften en laten ze hun potentieel 
bereiken door vakkundig en enthousiast onderwijs met 
hoofd, hart en handen. 
Als team zijn wij betrokken, respectvol, leren we van en 
met elkaar en maken we gebruik van elkaars talenten! 
We vertrouwen elkaar. 
In 2024 staat De Toermalijn bekend als een vrijeschool, 
waar het kind in zijn eigenheid  wordt aangesproken, 
waarbij het zich ontwikkelt tot een autonoom mens in 
verbondenheid met zijn omgeving en waar met passie 
gewerkt en geleerd wordt. 
 
Vervolgens is gesproken hoe dit zichtbaar wordt in de 
school en welk gedrag erbij hoort. In de teamkamer 
hangen grote flappen waarop aangegeven wordt wat we 
goed doen, wat verbetert kan worden en wat daarvoor 
nodig is. Leerkrachten stellen deze vragen ook aan de 
leerlingen om zo hun behoefte te peilen. Ook willen we 
graag ouders hierover bevragen en zijn ons aan het 
bezinnen op welke wijze we dit gaan doen. U wordt 
hierover nog geïnformeerd. 

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 11.00 uur een zogenaamde inloopochtend. 
Mocht je in je omgeving ouders kennen die nieuwsgierig 
zijn naar vrijeschoolonderwijs, maak ze dan even attent 
op deze inloopochtend. 
 

De oudergesprekken vinden na de krokusvakantie 
plaats.  U krijgt een briefje mee om uw voorkeur kenbaar 
te maken. 
 

Deze week komen de Tsjechische stagiaires, waar u in 
een eerder weekbericht al over heeft gelezen, in de 
beide kleuterklassen. De stagiaires komen tot de 
voorjaarsvakantie. Ze heten Adelka en Katka en zijn 
werkzaam in een Waldorfschool. 
 

Zoals je misschien al eerder hebt gelezen in het 
weekbericht krijgen we een eigen schoolkrant, het 
zogenaamde hartkatern, in het tijdschrift voor de 
vrijeschoolwereld: de Seizoener.  
De redactie is druk bezig met het verzamelen van al het 
materiaal voor de eerste editie die 21 maart verschijnt. 
Natuurlijk zullen alle klassen aan het woord komen en 
worden de edities verder gevuld met interviews, leuke 
weetjes, informatie over komende activiteiten en meer.  
Ook is er ruimte voor het plaatsen van een advertentie. 
Heb je bijvoorbeeld een eigen bedrijf, geef je yogales of 
verhuur je een vakantiehuisje? Dan is dit een mooie kans 
om in één keer veel mensen te bereiken. Neem contact 
op met Sharon voor de verschillende mogelijkheden: 
sharon@destiltemaker.nl  Ook als je je aan wil sluiten bij 
de redactie van de Seizoener (we zijn zeker nog op zoek 
naar iemand die beeldmateriaal kan verzorgen en 
bewerken), ben je van harte welkom! 
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Wij, klas 6, zijn bezig een eigen eindtoneelstuk te 
schrijven. Juf Betsie heeft in het begin van het jaar het 
boek “Lijp Kot” voorgelezen, dat speelt in de 
middeleeuwen. Toen wij bezig gingen met het 
eindtoneelstuk kwamen we op het idee om een 
toneelstuk te maken over Pontus en Lijp Kot. In groepen 
lezen we een hoofdstuk, halen er mooie woorden en 
zinnen uit en schrijven het script. Best een klus om 
vooruit te denken hoe het in een scène eruit zal zien. Als 
we een deel hebben spelen we het voor elkaar en geven 
tips in tops. In juni laten we het zien! 
Klas 6 
 

Wij wensen Feliz Offringa veel succes op de nieuwe 
school. 
 

Er is nog plek voor de Yin Yoga Valentine Special 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 Marijne en Doortje 
Herma  Stein en Faye 
Klas 1  Esmee 
Klas 2  Kiki 
Klas 3  Nienke 
Klas 4  Jelle 
Klas 5  Casper 
Klas 6  Anne 
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