
 
   
 

25 apr tot en met 6 mei MEIVAKANTIE 
9 mei Luizencontrole 
11 mei  19.00 uur MR vergadering 
13 mei Pinksterviering 11.30 uur op het plein. Alle kinderen 

komen deze dag in het wit. 
16 mei Vrij vanwege tweede Pinksterdag 
17 mei  Schoolzwemmen klas 2, 4 en 6 
19 mei en 20 mei Olympisch Kamp klas 5 
24 mei Schoolzwemmen klas 2, 4 en 6 
25 mei  Studiedag kleuterjuffen, alle kleuters zijn vrij 

25 mei  Schoolreisje klas 1 

30 mei Oriënterend gesprek potentiële ouders 

31 mei Schoolzwemmen klas 2, 4 en 6 
4 juni Lentemarkt 
 

Woensdag 20 april is Tonneke Eissens overleden in het 
hospice in Meppel. Tonneke, heeft na het vertrek van 
Rian, een aantal weken als interim directeur op de 
Toermalijn gewerkt. In februari is bij haar een 
hersentumor geconstateerd. Wij wensen familie en 
vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 

Op woensdagavond 11 mei om 19.00 uur vergadert de 
MR. De vergadering is op school. Het is mogelijk om de 
vergadering bij te wonen.  
Meer info:  mrtoermalijnmeppel@gmail.com  

 

De afgelopen drie weken was Ilse Bruintjes bij ons op 
school. Ilse wilde deze periode onderzoeken of de 
Toermalijn een juiste omgeving voor haar is om te 
werken. Ilse zit in een begeleid werken traject. 
Vanochtend was de evaluatie, samen met haar coach. 
Ilse heeft aangegeven dat ze graag bij ons wil blijven, en 
daar zijn wij op school allemaal erg blij mee. In het stukje 
hieronder stelt Ilse zich voor. 

 
 

Ik ben Ilse Bruintjes en ben 30 jaar. Ik woon in Meppel. 
Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen, lezen, wenskaarten 
maken en muziek luisteren. Lezen doe ik het liefst in mijn 
vrije tijd. Dolfijnen zijn mijn lievelingsdieren. Ik word er 
vrolijk van. 
De afgelopen 3 weken heb ik meegekeken op de 
Toermalijn om mij te oriënteren. Ik vind het een leuke, 
sociale en gezellige school. Je wordt er vriendelijk en 
open ontvangen. Ik ben tot de beslissing gekomen dat ik 
graag op de Toermalijn wil blijven.  
Mijn werkzaamheden zijn: koffie en thee verzorgen en 
rondbrengen, de keuken netjes houden, wc’s 
schoonmaken en de handdoeken tussentijds vervangen. 
Ook houd ik de lerarenkamer schoon. Ik kom op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik hoop jullie 
beter te leren kennen en we komen elkaar op school vast 
tegen. Ik heb er veel zin in. Groeten van Ilse. 
 

Na de meivakantie vindt er weer een luizencontrole 
plaats in de hele school. Na de vakantie verwachten wij 
dan ook de kinderen met frisgewassen haren, zonder 
staartjes en gel op school! 

 

In de bijlage over het 
pinksterfeest staat alle 
informatie. 
 

We hebben al een klein 
clubje muzikanten om bij 
het Pinksterfeest muziek 
te maken. Speelt u ook 
een instrument, dan 
nodigen wij u van harte uit 
om met ons mee te 

spelen op vrijdag 13 mei. Muziek ligt bij Eveline op het 
secretariaat  
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Op 18 mei 2016 is het 4 x 4 voetbaltoernooi in Meppel 
(bij voetbalclub Alcides).Dit voetbaltoernooi is voor 
kinderen van klas 1, 2, 3 en 4. Mocht je kind mee willen 
spelen dan ontvang ik graag de volgende gegevens: 
naam, leeftijd, klas en emailadres. De aanmeldingen 
voor dit toernooi moeten uiterlijk aankomende 
zaterdag (23 april) bij mij binnen zijn. Mijn mailadres is 
juutjo@planet.nl 
Mocht je het leuk vinden om een groepje te begeleiden 
op deze middag dan hoor ik het ook graag! 
De Toermalijn hoopt op vele sportieve aanmeldingen! 
Groetjes Judith (moeder Toon en Jip) 
 

25 mei is er weer een schoolkorfbaltoernooi. Wil je 
hieraan meedoen dan kan je je met een team opgeven 
bij Jan Oosting (vader van Bram en Olaf).  
oostingjh@hotmail.com Opgeven kan tot 13 mei. 
In klas 5 en 6 wordt er gespeeld in 8-tallen met een 
verhouding van 4 jongens/4 meisjes en de mogelijkheid 
voor 4 wissels. 
In klas 3 en 4 wordt gespeeld met de regels van 4-
Korfbal voor E-jeugd:   
Verhouding j/m liefst 2/2 maar afwijkend met hesjes is 
toegestaan. 1 meisje is verplicht. 
 

Van 6 tot en met 9 juni is het weer tijd voor de Meppeler 
Avondvierdaagse. Jan Oosting heeft de organisatie voor 
school weer op de schouders genomen, maar extra 
mankracht zou heel fijn zijn. Wilt u samen met Jan dit 
evenement organiseren neem dan contact op met Jan: 
oostingjh@hotmail.com  
 

Afgelopen dinsdag is Irmin met haar dochter Mila op 
school geweest om de kinderen uit de kleuterklas kennis 
te laten maken met de lier. Na de meivakantie is er op 
dinsdagmiddag voor enkele kleuters nog plaats om zich 
aan te melden voor lierles. www.irmineverbag.nl  
 

Klas 3 heeft een boerderij periode. We leren over de 
verschillende boerderij dieren, producten van de dieren 
en de akkerbouw. De spreekwoorden komen aan bod en 
er komt nog een spreekbeurt over de verschillende 
machines op de boerderij. Na de meivakantie gaan we 
kijken naar de verschillende soorten boerderijen en we 
sluiten deze periode af met een bezoek aan de 
zorgplusboerderij in Wapserveen van de familie van juffie 
Rikke. 
Vorige week vrijdag hebben we samen kaas gemaakt. 
Van 10 liter verse melk hebben we 1 kilo kaas gemaakt. 
Bij de melk gaat eerst karnemelk en dan wordt dit 
verwarmd naar 30 graden. Vervolgens gaat er stremsel 
bij en wat er dan na een half uurtje gebeurt met de melk 
is heel bijzonder. De melk wordt dik, zo dik dat je het kunt 
snijden. Deze gesneden melk noem je wrongel. Als de 
wrongel even staat, zinkt dit naar de bodem. Bovenop 
drijft de wei. Dat hebben we eruit geschept. Tenslotte 
hebben we de wrongel in de kaasvaatjes gedaan. Even 
persen en dan heeft de wrongel een kaasvorm gekregen. 
Nog een pekelbadje en dan is de kaas klaar om te rusten 
en te keren op de plank. Lang heeft onze kaas niet 
gerust, want vandaag hebben we de kaas geproefd. De 
kaas was nog heeeeeel jong, maar het smaakte al best 
goed. Vooral omdat we het zelf gemaakt hebben. 
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Hylke Keetlaer in de kleuterklas van juf Herma en juf 
Helge. Welkom Hylke! 
 

Op zaterdag 7 mei tussen 10 en 14 uur kunt u bij 
Groente & zo… op het Moleneinde 17 in Dwingeloo 
terecht voor een gezellige plantjes ruil, koop en 
verkoopdag. 
Wie op 7 mei een plekje op ons erf wil om planten te 
ruilen of te verkopen kan zich nog aanmelden via 
info@groente-enzo.nl 
Bezoekers en geïnteresseerden zijn vanaf 10 uur tot 14 
uur welkom. De winkel is tot 17 uur geopend.  
Zelf zullen we kruiden en moestuinplantjes van kwekerij 
“De keukentuin” verkopen. We gaan er weer een leuke, 
gemoedelijke dag van maken! 
Met vriendelijke groet, Maarten Dijkstra en Kitty Lambooij 
 

Het is lente, een mooie tijd om het bos in te gaan!  Op 6 
mei en 22 mei 2016 kunnen gezinnen met kinderen in de 
basisschoolleeftijd weer deelnemen aan een 
boswandeling. Beide wandelingen beginnen om 10.00u 
en vinden plaats op het terrein van Huis De Horte tussen 
Dalfsen en Zwolle. De afstand die we lopen is niet erg 
ver, zodat ook jonge kinderen mee kunnen doen. We 
geven aandacht aan het seizoen en aan de verbinding 
van mensen met bomen. Deze keer vertellen we ook een 
kabouterverhaal en zorgen we voor een bijpassende 
creatieve activiteit voor de kinderen.  
De wandelingen worden weer geleid door Alice en Naomi 
Rowaan van Antroposofisch Leven. Na afloop trakteert 
Landschap Overijssel op een kopje koffie of thee. En: er 
is, als het weer het toelaat, ook weer een kampvuur 
waarop de kinderen broodjes mogen roosteren. 
De deelname aan de wandeling is gratis, maar het aantal 
plaatsen is beperkt. Wilt u meedoen met uw gezin, dan is 
aanmelden noodzakelijk. Stuur een mail met uw naam, 
de datum waarop u mee wilt doen en het aantal 
gezinsleden dat meeloopt naar boom@antroposofischleven.nl.  

Kijk voor meer informatie ook op 
www.antroposofischleven.nl/kabouterwandeling 

 

Dieuwke Pepijn en Merijn 
Herma  Benjamin en Faye 
Klas 1  Juna 
Klas 2  Marijn 
Klas 3  Julia 
Klas 4  Rozemarie 
Klas 5  Vera 
Klas 6  Anne 
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