
 
   
 

 

30 mei Oriënterend gesprek potentiële ouders 

31 mei Schoolzwemmen klas 2, 4 en 6 
31 mei  Ouderavond klas 6. Inloop 19.45, start 20.00 uur. 
2 juni 19.00 uur Toermatalent open podium 
4 juni Lentemarkt 
6 juni tot en met 9 juni Avondvierdaagse 
7 juni  Schoolreis klas 4 
7 juni  Schoolzwemmen klas 3 en 5 
23 juni  Eindtoneelstuk klas 6 
 

Van 6 tot en met 9 juni is het weer tijd voor de Meppeler 
Avondvierdaagse. Het aanmeldingsstrookje voor de 
Avondvierdaagse met €4,50 uiterlijk vrijdag 27 mei 
inleveren in de daarvoor bestemde 
doos op het secretariaat.  
 

 

Voor het Sint Jansfeest zijn we op 
zoek naar muzikanten. Allerlei 
instrumenten kunnen meespelen, 
maar zeker ook djembées en ander 
slagwerk. Dat maakt het dansen en 
springen zo vele malen leuker! Opgeven kan bij Eveline 
op het secretariaat of info@toermalijn-meppel.nl. Zodra er 
muziek op papier is wordt het uitgereikt. 
 

Voor de schooltuin zijn wij op zoek 
naar twee à drie ouders die er een 

uurtje per 
week in willen 
werken. Wat 
zou dit 
vreselijk fijn 
zijn. Echt 

iedere hulp daaromtrent is meer dan 
welkom. 
Nu moeten bijvoorbeeld de zuring, 
distels, brandnetels en ook het 
uitgebloeide koolzaad eruit. Dan kan 
er verder gewerkt worden aan het 
ontwikkelen met het tuinplan. Langs 
klas 1 & 2 een kruiden en 
geurplanten tuin en bij klas 3 een 
fruithofje. Er staat al een heleboel moois in, dat laatst 
geplant is met marktgeld en een appelboom die 
geschonken is door Ekoplaza en een aantal betrokken 
ouders! 
Nou ja kom met bussen vol mensen. Ik weet er wel raad 
mee. 
Groet Loet  
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In klas 4 zijn een aantal neten gevonden. Wilt u uw 
kinderen extra controleren en indien nodig extra 
maatregelen nemen. 
 

Dinsdag 7 juni gaat klas 4 op schoolreis. 
 

2 Juni is het zo ver, onze jaarlijkse talentenshow 
Toermatalent. De kinderen uit klas 4, 5 en 6 kunnen hun 
talenten presenteren: muziek, zang, dans, theater, 
goochelen of iets heel anders. We hebben de eerste 
opgaven binnen, maar er is nog ruimte voor meer!  
De kinderen kunnen zich hiervoor opgeven bij hun 
leerkracht. Het is een avond voor en door de kinderen. 
Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. De 
avond begint om 19.00 uur. KOMT ALLEN, dit is een 
avond om niet te vergeten.  
 

Volgende week zaterdag van 10.00-14.00 uur is er in 
onze school weer een markt: een goed moment van 
ontmoeting en gezelligheid en bovendien een goed 
moment om onze school te promoten. 
Er zijn volgende week verkoopkramen van heinde en ver 
(maar ook van klas 2 en 4!)  activiteiten voor de kinderen, 
waaronder knutselen (knutselkaarten à € 4,-), stenen 
kraken en pottenbakken . 
Het restaurant is in handen van de 6

e
 klassers: de 

opbrengst van het restaurant zal ook voor het 
schoolkamp van deze klas zijn, bovendien hebben zij  
vast nog andere activiteiten voor ons in petto! Het is de 
bedoeling dat het restaurant alle lekkere dingen zal 
verkopen tot alles op is, daarna zal er koffie en thee e.d. 
zijn tot de eindtijd van de markt. 
Ook deze keer is er gedurende de markt live-muziek op 
wisselende plaatsen in de school. 
Enne, mocht je nog mensen weten die interesse tonen in 
onze school: maak hun dan even attent op deze “bijna-

zomer-markt” en vertel ze dat er zoveel mooie dingen te 
koop en te zien zijn? 
Heb je zin om iets lekkers te bakken voor de markt: 
inleveren kan zaterdag ook nog breng het bij het 
keukentje beneden. En namens de 6

e
 klas: bedankt voor 

al het lekkers. 
De marktcommissie: Loet, Renske, Florine, Joyce en 
Dieuwke. 
 

Er hangt een invullijst voor het bakken op de voordeur 
van school. Een mailtje (annemieke.stoel@gmail.com) mag 
ook: vermeld dan je naam, telefoonnummer en 
wat/hoeveel je wilt maken. Doe bij je baksel(s) s.v.p. een 
briefje met de ingrediënten i.v.m. mogelijke intoleranties 
bij de bezoekers van de markt. 
Verder zijn we op zoek naar mooie prijzen en prijsjes 
voor de loterij; zijn er bijvoorbeeld nog dingen over van 
Koningsdag? Graag horen we als je iets in te brengen 
hebt (nieuw of zo goed als nieuw). 
Bij voorbaat dank!!  
de ouders van klas 6 
 

Er heeft op school een 
(vuilinis)zak viltwol gelegen. Wie 
weet waar deze zak gebleven is, 
want deze was van de markt en 

is bij deze markt weer nodig… Weet je waar de zak is 
kan je het even melden bij Gerlof of Eveline 
 

Welkom Fee Spoelder in klas 2. 
 

Wij wensen Jesper de Ridder veel succes op zijn nieuwe 
school 
 

Ook dit jaar wordt er door Stichting Welzijn Mensenwerk 
weer een vakantieweek georganiseerd voor de Meppeler 
kinderen. De kinderen gaan dagelijks met bussen naar 
het kampterrein. De week is van 15 tot en met 19 
augustus. De kosten zijn €47,50 per kind. 
Opgaveformulieren kunt u afhalen op het secretariaat.  
 

De 'wikkelcursus' die door Maraike Hein, drukbezette 
moeder van Eke, Joni en Iza werd uitgeschreven kan na 
enig zoeken nog voor de vakantie een vervolg vinden op 
dinsdagavond 7 juni om 20.00 uur. Het programma past 
echt heel goed bij 'op vakantie gaan' en jezelf redden 
waar je ook bent! 
Opgave en informatie bij mij via emailadres 
info@maminka.nl of bellen 06-43907776/0522-492133. 
De avond gaat door met 12 deelnemers. Wanneer er 
andere mensen geïnteresseerd zijn, kunnen zij 
instappen. Kosten zijn 25 euro p.p.  
Programma: 
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Huis apotheek (Jolanda) 
Voeten in wrijven (Jose) 
Koorts (Jose) 
Eventueel extra: Voedingsbad (Jolanda) 

De locatie wordt bepaald aan de hand van het aantal 
deelnemers. Het zal zijn op de Toermalijn in een 
klaslokaal of in Kinderhuis Maminka. 
NB: de opgave kan tot 1 juni; dan wordt bepaald of het 
doorgang vindt. Zo niet, dan komt er een vervolg na de 
zomervakantie. 
Vriendelijke groet, Anja de Vletter 
 

 
 

Dieuwke Lynn en Jasmijn 
Herma  Finn en Wisse 
Klas 1  Jasmijn 
Klas 2  Melissa 
Klas 3  Jente 
Klas 4  Floor 
Klas 5  Aylana 
Klas 6  Esper 


