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AGENDA:
ma. 12 nov.
di. 13 nov.
woe. 14 nov.
di. 27 nov.
ma. 3 dec.
ma. 3 dec.
woe. 5 dec.
di. 18 dec.
do. 20 dec.
do. 20 dec.

: St. Maartensfeest, aanvang lampionnenoptocht 18.00u.
: lezing door Jan Dekkers over de Kerstspelen, aanvang 20.00u.
: inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u. Deze inloopochtend is
bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben.
: informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze avond is bedoeld voor
ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben.
: spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20u. tot 14.35u.
: opvoeringen Paradijsspel om 13.00u en 16.30u. voor de klassen 3 t/m 6,
ouders en belangstellenden.
: Sinterklaasfeest
: spreekuur Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW), van 14.15-15.30u.
in de therapieruimte aan de kleuterkant van de school.
: einde school voor alle leerlingen om 13.00u. (i.v.m. voorbereidingen
opvoeringen Kerstspel).
: opvoeringen Kerstspel om 16.30u. en 19.30u. voor alle leerlingen, ouders
en belangstellenden.
: Kerstviering; einde school om 10.30u. voor alle leerlingen.

vrij. 21 dec.
ma. 24 dec. t/m
vrij. 4 jan. 2019 : Kerstvakantie

OUDERAVONDEN:
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.)
di. 20 nov.

: klas 4 Marieke

KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:
*
We vragen € 7,50 per kind voor het Lief- en leedpotje. Wilt u dit in een gesloten
envelop voorzien van naam meegeven?
Kleuterklas Margot:
*
Maandag 12 en dinsdag 13 november is juf Wendy in de klas.
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Kleuterklas Nienke/Kim:
*
Aankomende weken zijn er weer oudergesprekken. Op het prikbord hangt een lijstje
met namen en tijden. Noteert u de datum in uw agenda?
*
Woensdag 21 november is juf Nienke extra in de klas. Juf Kim heeft dan een
studiedag.
Klas 1 Hilde:
*
Het Lief- en leedgeld voor dit schooljaar is € 7,50. Graag in gesloten envelop voorzien
van naam afgeven aan Hilde.
Klas 2 Nicole:
*
De kinderen die dit nog niet hebben gedaan moeten uiterlijk a.s. maandag een korte
stok meenemen (voorzien van naam) om hun lampion aan te kunnen hangen.
Klas 3 Joost:
*
Het Lief&Leedgeld voor dit schooljaar is € 7,50. Graag in gesloten envelop voorzien
van naam afgeven aan meneer Joost.
Klas 4 Marieke:
*
Maandag hebben de kinderen een gewas nodig dat in de grond groeit. Daarvan gaan
we een lampion maken. Te denken valt aan een winterpeen, pastinaak, diverse knollen,
bieten enz. Je mag ze thuis al uithollen, maar de kinderen krijgen daar in de klas ook
tijd voor. Het is handig om uithol- én versiergereedschap mee te nemen. Daarnaast nog
een waxinelichtje en een natte theedoek om de lampion in te bewaren. Ouders die het
leuk vinden om te komen helpen zijn vanaf 10.45u. van harte welkom.
*
Vanaf dinsdag 13 november gaan de kinderen hun werkstuk over zichzelf in de klas
'presenteren'. Ze mogen dan vertellen over dat waar ze het meeste over weten:
zichzelf. De lijst met wanneer iedereen aan de beurt is, hangt op het prikbord bij de
klas. Thuis hoeft dit niet echt voorbereid te worden maar als kinderen graag foto's
o.i.d. willen meenemen is het wel handig om te weten wanneer ze aan de beurt zijn.
*
Denken jullie aan de ouder/werkavond van 20 november? Mocht je niet kunnen, wil je
je dan bij juf Marieke afmelden?
*
Dinsdagmiddag 13 november geeft juf Marieke cursus buiten school en zal juf Sylvia
de klas vervangen.
Klas 5 Carmen/Wendy:
*
Het knutselen voor de kerstkraam is begonnen. We kunnen, om nog meer moois te
maken, kleine potjes, platte stenen (deze mogen wel 10 cm. doorsnee hebben),
dennenappels, bolletjes breiwol, lintjes/ kantjes en glittertjes gebruiken.
Inleveren kan in de kelder, er staat een doos voor klas 5 in het magazijn.
*
Herhaalde oproep: We zoeken nog een aantal mensen om klaar-over te zijn. Wie helpt
de kinderen veilig naar de overkant?
Klas 6 Annemiek:
*
We hebben afgesproken dat het Lief&Leedgeld € 10,00 is voor dit jaar. Graag in
dichte enveloppe met naam van kind erop geven aan Annemiek of klassenouders.
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*
*
*
*
*

Zie vorige berichten over huiswerk/agenda etc.
Er zijn nog enkele ouders (die op lijst staan) die nog geen afspraak hebben gemaakt
voor een ouder/kindgesprek VO. Neemt u even contact op?
Over het verzorgen van de soep en de chocolademelk etc. bij het St. Maartensfeest
komt een aparte mail.
Over de “kleine bedrijfjes” die kinderen gaan opzetten in de rekenperiode (verteld op
de ouderavond) komt zo snel mogelijk een mail.
Zie hieronder bericht over St. Maartensfeest. Het is fijn als de zesde klassers ook
materiaal voor pompoenversieren meenemen.

Klas 3 en klas 6
*
Maandag 12 november vieren we het St. Maartensfeest. Klas 3 gaat de optocht dit jaar
meelopen met mooi versierde pompoenen. Alle kinderen hebben daarom maandag 12
november een uitgeholde pompoen nodig ( NOG NIET VERSIEREN). Het is handig
om daar een NATTE theedoek in te doen, dan zakt de pompoen minder snel in. Om
het licht goed te laten branden is het het beste om er een groot waxinelicht in te doen.
De pompoen kan opgehangen worden aan een ijzerdraadje met handvat, of een klein
stokje. De kinderen (zowel klas 3 als 6) hebben voor het versieren een set gutsjes,
schilmesje, appelboor enz. nodig. Alles graag voorzien van naam. Klas 3 gaat de
pompoenen samen met klas 6 versieren.
Als de zesde klassers het leuk vinden om ook een (kleine) pompoen te versieren dan
mogen zij ook een uitgeholde pompoen meenemen.
Mocht u van eetbare pompoenen het vruchtvlees hebben, dan graag mee naar school.
Klas 6 kan er dan soep van maken.
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Kinderkoor klas 4-5-6:
*
The Lord bless you:
Op zaterdag 1 december worden de kinderen die zich hebben opgegeven om met dit
stuk mee te zingen verwacht in de Schouw (naast de Grote Kerk in Almelo). We
zullen dan een half uur met de mannenkoren samen repeteren en vervolgens nog onze
eigen muziek. De generale repetitie is op zaterdag 22 december om 9.30u. in de Grote
Kerk.
Mocht je niet kunnen komen, dan graag even afmelden bij juf Marieke
*

Even voor de duidelijkheid:
Op zondag 23 dec. zingt een grote groep 4e- 5e en 6e klassers met de beide Almelose
mannenkoren. Nadere informatie volgt binnenkort op een briefje.
Op maandag 24 dec. zingen kinderen uit klas 3-4-5 en 6 (en eventueel losse aanwas)
mee in de Jozefkerk tijdens de KinderKerkKerstdienst. Let op: de dienst begint om
17.00 uur

Nieuws van de directeur:
Klassenouderavond 6 november
Afgelopen dinsdag kwamen een flink aantal klassenouders bijeen. Zo goed als alle klassen
waren vertegenwoordigd. Mirjam en ik waren aanwezig namens de school.
Vele onderwerpen kwamen aan de orde. O.a. spraken we over het hebben van een app groep
met de ouders van een klas. Is dit verplicht? Nee, zeker niet. Het kan handig zijn, een
dergelijke groep, maar volgens ons allen moet het wel praktisch zijn en niet over de
onderwijsinhoud gaan, laat staan over leerkrachten. Samen kunnen we er ook voor zorgen
dat het benutten prettig en zinvol verloopt.
Het wordt door iedereen als zinvol ervaren om halfjaarlijks allerlei ervaringen te delen
tijdens deze klassenouderavond. In het voorjaar staat dan ook een volgende bijeenkomst
gepland.
Kerstspelen op de vrijeschool – lezing over achtergronden en betekenis op 13 november
Bijna 50 mensen (!) zijn betrokken bij het Paradijs-, Kerst- en Driekoningenspel. Ouders,
teamleden en andere belangstellenden bereiden zich voor op de uitvoeringen.
Wat zijn eigenlijk de achtergronden? Waar ligt de oorsprong? Welke betekenis hebben de
spelen voor deze tijd? Vragen waarop Jan Dekkers, vakleerkracht Duits op onze school, op
in gaat.
Deze avond (op a.s. dinsdag 13 november) is in eerste instantie bedoeld voor alle spelers.
Maar als u geïnteresseerd bent en wellicht van plan bent om in de toekomst mee te spelen of
in het verleden reeds een keer hebt meegedaan, dan bent u van harte welkom. De avond
begint om 20.00uur.
Verkeersouders Almelo bijeen op woensdag 14 november
Volgende week woensdag 14 november is er een speciale avond voor alle verkeersouders
van de Almelose basisscholen. Deze avond staat onder leiding van enkele verkeersouders en
de gemeente.
Jaarlijks is er een ontmoetingsavond en deze keer is de avond in onze school. Uiteraard zijn
enkelen van ons hierbij aanwezig. Diverse verkeersthema’s worden met elkaar besproken.
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Vrijeschoolliederen
Op school wordt heel veel gezongen. Uw kind komt ongetwijfeld met liedjes thuis, zingt
wel eens aan tafel of fluit wellicht een lied.
Er bestaat een prachtige website waarin u ook allerlei liedjes kunt terugvinden. Als u op
www.vrijeschoolliederen.nl kijkt en een jaarfeest als Sint Maarten intikt dan rollen er
allerlei liedjes uit. Liedtekst, melodie en bladmuziek vind je er terug.
Sint Maartensfeest
A.s. maandagavond is de optocht. U kunt hierover meer lezen in dit Vergeetmijnietje.
Het verhaal van de jonge soldaat die zijn mantel deelde met de bedelaar, is natuurlijk
bekend. De symboliek is prachtig.
Het delen wordt bij de kleuters ook gespeeld en vooral beleefd.

Met een hartelijke groet, Hans Verkley

ALGEMENE MEDEDELINGEN:
Mededelingen van de vertrouwenspersonen:
De eerste schoolmaandag van de maand: spreekuur met een van de vertrouwenspersonen.
Spreekuur is voor zowel ouders als kinderen en collega’s. Plaats: “therapieruimte” aan de
kleuterkant.
Tijd: 14.20-14.35u.
Datum: maandag 3 december, Annemiek of Wendy zal er zijn.
U kunt ons natuurlijk ook op andere tijden aanspreken of mailen.
Mailadres: vertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
Hartelijke groet, Wendy (kleuterklas Margot, klas 1 en 5) en Annemiek (klas 6)
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Kerstspelen-hulp gevraagdWie heeft er affiniteit met belichting van toneelstukken, of wie vindt het erg leuk om dit te
gaan leren? De komende weken gaan we verder met de repetities van de Kerstspelen en deze
worden altijd prachtig belicht. Wietse Harteveld gaat dit deels verzorgen als zijn sociale
stage voor HAVO 4 van het Erasmus, maar deze klus is te groot voor één persoon. Dus extra
handen zijn zeer welkom. Er zijn drie spelen waarvoor ook repetities met belichting nodig
zijn.
Paradijsspel: donderdag 15 nov, maandag 19 nov, vrijdag 30 nov. generale en de
uitvoeringen op maandag 3 december
Kerstspel: maandag 10 dec, maandag 17 dec. generale en de uitvoeringen op donderdag 20
december
Driekoningenspel: ergens in de kerstvakantie, zondag 6 januari 2019 om 19.00 uur,
woensdag 3 jan. generale en op vrijdag 11 januari de uitvoeringen.
Mocht je het leuk vinden je met één of meerdere spelen te verbinden, meld je dan even bij
juf Kim of juf Grietje.
Wie zou er willen helpen bij het strijken van de kleding van de Kerstspelen en de
engelenjurken voor de klassen?
Het gaat om veel kleding dus alle hulp is hierin welkom. Het strijken kan ook goed onder
schooltijd of 's avonds tijdens de repetities. Het gaat om de volgende periodes:
Kleding voor het Paradijsspel strijken vanaf 19 tot 30 november.
Kleding voor het Kerstspel strijken vanaf 12 tot 19 december.
Kleding voor het Driekoningenspel vanaf 7 tot 11 januari.
Mocht je willen helpen met strijken, meld je dan even bij juf Kim of juf Grietje

Sint Maartensoptocht maandag 12 november
Op a.s. maandagavond 12 november zal de Sint Maartensoptocht plaatsvinden. Om 17.45u.
gaan de deuren van de school open en kunnende kinderen naar binnen. We vragen de ouders
buiten te wachten en een haag te vormen op het grote plein, waarna de optocht om 18.00u.
kan beginnen. De ouders van de kleuters en klas 1 en 2 mogen hun kind eerst naar de klas
brengen en sluiten zich vervolgens aan in de haag op het grote plein.
Tijdens en na de optocht is er voor wachtende ouders gelegenheid om gezellig wat te
drinken.
De kleuters en klas 1 worden begeleid door de vijfde klassers. Zij nemen ook aanstekers mee
om lichtjes die uitgaan weer aan te steken. Per klas zijn er een aantal vijfde klassers
toegewezen die graag hun lichtje willen delen.
Geef hen alstublieft de ruimte om hun taak goed uit te voeren.
Tijdens de optocht worden Sint Maartensliederen gezongen, zing vooral mee! Daarnaast
willen we graag zoveel mogelijk rust bewaren. Wilt u daar rekening mee houden. We lopen
via de Biesterweg naar de Jozefkerk. Er zal kort het beeld van Sint Maarten en de bedelaar te
zien zijn. Bij de Jozefkerk ontsteekt de koster de lichten aan voorkant en de klokken worden
door de koster geluid.
Het is mooi als iedereen dan stil kan zijn. U wordt verzocht dan niet te filmen of te
fotograferen (dit werkt nl. erg storend in het donker en verstoord het beeld).
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Wilt u in verband met de veiligheid rekening houden met het volgende:
-Lang haar vast
-Lange sjaals in jassen
-Warme kleding en dichte schoenen/laarzen (het gras is nat)
-Met lampion afstand bewaren tot voorgangers
-Bij oversteken: rijen aaneengesloten houden, zodat er in één keer
overgestoken kan worden.
(Het zou ook nog in twee keer kunnen, het is een druk punt).
Er zijn verkeersregelaars aanwezig.
-Houd uw eigen kind in de gaten.
Bij terugkomst sluiten de leerlingen gezamenlijk af in de klas. Jongere broertjes of zusjes
blijven op dat moment i.v.m. de veiligheid bij hun ouders. Als de bel gaat, wilt u dan uw
kind ophalen bij de klas. Voor ouders is er uiteraard wat te drinken op het plein terwijl de
kinderen nog in de klas zijn.
Soep St. Maartensoptocht:
Maandag 12 november worden er na de St. Maartenoptocht op het grote plein lekkere warme
soepen verkocht. De opbrengst is voor het kamp van klas 6 en voor ons goede doel.
Soep  contante betaling.
Inloopochtend/inschrijfavond:
Op woensdag 14 november is er een inloopochtend in
de kleuterklassen en op dinsdag 27 november is er
een inschrijfavond. Deze ochtend en avond zijn
bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op
school hebben. Het affiche hiernaast komt volgende
week in het Almelo’s Weekblad te staan en we gaan
hem op Facebook zetten. De beste ambassadeurs van
onze school zijn echter de ouders zelf! Wilt u daarom
eventuele belangstellenden voor onze school
attenderen op deze ochtend en avond (en wellicht ook
op het feit dat onze school (via Christoforus
Kinderopvang) buitenschoolse opvang en een
peuterhuis kan bieden in ons schoolgebouw)!?

Facebook:
De school heeft een facebook-pagina. Zeer regelmatig staan hier leuke en interessante
berichten op. Zoekt u onze facebook-pagina even op? ‘Like’ en ‘deel’ onze berichten zoveel
mogelijk, zodat zoveel mogelijk mensen via facebook kennis kunnen nemen van onze mooie
school en het vrijeschoolonderwijs.
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NIEUWS VAN DE PEUTERGROEP EN BSO:

De peuterspeelzaal en de BSO zijn te bereiken op de groepstelefoon: 06-1543 4849
Voor direct contact met de pm-ers, afmeldingen, ziekmeldingen en andere groepsgerichte
mededelingen. De voicemail wordt altijd als eerste afgeluisterd, dus spreek gerust een
boodschap in of stuur een bericht.
Er zijn nog plekken vrij op verschillende dagen, zowel peutergroep als BSO. Kom gerust
eens langs!
Like ook onze Facebook pagina voor leuke foto’s, knutselwerkjes en informatie.
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