
                                    

 

 

    

                                                    2 december 2022 

Even voorstellen 
Leuk om me hier in de nieuwsbrief aan jullie voor te stellen. 
Mijn naam is Nathanja van der Vlist en ik ben 32 jaar oud. Ik 
woon in het mooie Meppel, samen met mijn man Micha en 1-
jarige zoon Dante. 
De komende tijd zal ik ter vervanging van juf Marinke in groep 
1&2a mogen lesgeven. 
Dat heb ik al een aantal vrijdagen kunnen doen en vanaf nu 
komen de donderdagen daar ook bij. De groep leer ik al wat 
beter kennen en dat vind ik erg leuk. 
 
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten in de natuur, aan het 
hardlopen, of wandelen met mijn gezin; Als het lukt eens per 
jaar in de bergen. Verder is muziek een grote hobby van mij. 
Ik luister graag naar muziek, maar probeer ook af en toe zelf 
muziek te maken. Ik zing bijvoorbeeld in een koor, maar met 
de gitaar voor de klas vind ik ook heerlijk. Er zal dus veel 
muziek bij mij in de groep zijn.  
Verder houd ik van creatieve activiteiten (het ouderwetse 

fröbelen 😉) en gezellige dingen ondernemen met mijn 
vrienden. 
 
Op de donderdagen en vrijdagen ben ik dus te vinden in 
groep 1&2, maar ook de bovenbouw gaat mij tegenkomen; 
tijdens het atelier mag ik meedraaien en help ik nu bij het 
koken. 
 
Tot nu toe ervaar ik het als een fijne plek hier op de 
Toermalijn en ik kijk dan ook uit naar de komende tijd. 
Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag. 
Groetjes Nathanja 
 

 

Sinterklaas 
Maandag mogen we ook dit jaar Sinterklaas ontvangen op de 
Toermalijn. Nog even afwachten hoe de Sint aan zal komen. 
De kinderen komen om half 9 eerst in de klas en gaan met de 
leerkracht naar buiten. We verzamelen per groep aan de 
voorkant van de school, bij de Streukeler Veste. Hierbij zijn 
ouders ook van harte uitgenodigd. Rond 8.45 uur komen 
Sinterklaas en de pieten aan. Na het ontvangst gaan alle 
groepen naar binnen. De groepen 1 t/m 4 zullen de Sint en 
zijn pieten in de hal de ontvangen. De groepen 5 t/m 8 
hebben hun eigen programma in de klas en pakken de 
surprises uit.  
De kinderen krijgen 's morgens wat te eten en te drinken. 
Voor de lunch graag wel iets meegeven.  
We kijken erg uit naar de komst van Sinterklaas en zijn 
pieten.  
 

 
 
 
 
Bijzondere data: 
 
5 december: Sinterklaas op school (tot 14.30 school) 
 
21 december: Kerstviering (17.00-19.00 uur) 
 
23 december: Studiedag (leerlingen zijn vrij) 
 
9 januari 2023 Weer naar school 

 

  

  

 


