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                                         AGENDA: 
 

 di. 27 nov.  : informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze avond is bedoeld 

  voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. 

 woe. 28 nov. : instuifochtend voor alle ouders van 8.30-10.00u.  

 ma. 3 dec.       : spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20u. tot 14.35u. 

 ma. 3 dec.   : opvoeringen Paradijsspel om 13.00u en 16.30u. voor de klassen 3 t/m 6, 

  ouders en belangstellenden. 

 woe. 5 dec.   : Sinterklaasfeest 

 di. 18 dec.  : spreekuur Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW), van 14.15-15.30u. 

  in de therapieruimte aan de kleuterkant van de school. 

 do. 20 dec.   : einde school voor alle leerlingen om 13.00u. (i.v.m. voorbereidingen 

  opvoeringen Kerstspel). 

 do. 20 dec.   : opvoeringen Kerstspel om 16.30u. en 19.30u. voor alle leerlingen, ouders 

  en belangstellenden. 

 vrij. 21 dec.   : Kerstviering; einde school om 10.30u. voor alle leerlingen. 

 ma. 24 dec. t/m  

 vrij. 4 jan. 2019 : Kerstvakantie 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

  

 di. 20 nov.  : klas 4 Marieke 

                 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

 

Kleuterklas Nienke/Kim: 

* Woensdag 21 november is juf Nienke extra in de klas. Juf Kim heeft dan een 

studiedag.  

* De bakdag is nu op dinsdag i.p.v. op vrijdag. Hierdoor kan het zijn dat de kinderen 

hun eigen brood niet helemaal op krijgen op dinsdag. Mogelijk kunt u op deze dag ook 

iets minder eten meegeven. 

* Woensdagavond 21 november en donderdagmorgen 22 november is er een 

werkavond/ochtend voor het 5-12 cadeautje.  
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We willen graag weten wie wanneer komt en daarom hangt er een opgavelijst op het 

prikbord naast de deur van de klas. Willen jullie daarop noteren wanneer je komt?  

Ook zou het fijn zijn als iedereen die een tubbetje secondelijm in huis heeft dit 

meeneemt.  

 

Klas 1 Hilde: 

* Het Lief- en leedgeld voor dit schooljaar is € 7,50. Graag in gesloten envelop voorzien 

van naam afgeven aan Hilde. 

* Naast de klassendeur hangt een lijst voor oudergesprekken. Vult u uw naam even in? 

 

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: 

* Het Lief- en leedgeld voor dit schooljaar is € 10,00. Graag z.s.m. in gesloten envelop 

voorzien van naam afgeven aan Marieke. 

* De ouderavond van 20 november begint om 20.00u. Mocht je niet kunnen komen, wil 

je je dan bij juf Marieke afmelden? 

* Inmiddels zijn de eerste presentaties over de werkstukken geweest. De lijst met namen 

en data van de kinderen die nog niet aan beurt zijn geweest hangt nog op ons 

prikbord.  

* Op mijn juffen-account op facebook heb ik een aantal foto's van de St. Maartensdag 

geplaatst. Bedankt voor iedereen die in de klas geholpen heeft, het was erg gezellig! 

* Voor de kinderen die 23 december meezingen met de Mannenkoren het volgende: 

op zaterdag 1 december hebben we onze (enige) repetitie met de mannenkoren. We 

oefenen dan van 11.30u. tot ongeveer 12.30u. in de Schouw (naast de Grote Kerk). 

Mocht het nodige zijn (dat denken we niet, maar je weet maar nooit) dan oefenen we 

op zaterdag 8 december om 11.30u. ook nog een keer met de mannen. Zaterdag 22 

december is vervolgens de generale van 9.30u. (niet eerder) tot 10.30u. (niet later) in 

de Georgiusbasiliek. Op zondag 23 december is dan de grote dag....Het Concert! In 

principe worden we dan vanaf 14.45u. verwacht in de basiliek om in te zingen. Het 

concert begint om 16.00u. en is voor iedereen gratis toegankelijk! Zie de posters op de 

ramen van onze keuken... 

 

Klas 5 Carmen/Wendy: 

* Voor de kinderen die 23 december meezingen met de Mannenkoren het volgende: 

op zaterdag 1 december hebben we onze (enige) repetitie met de mannenkoren. We 

oefenen dan van 11.30u. tot ongeveer 12.30u. in de Schouw (naast de Grote Kerk). 

Mocht het nodige zijn (dat denken we niet, maar je weet maar nooit) dan oefenen we 

op zaterdag 8 december om 11.30u. ook nog een keer met de mannen. Zaterdag 22 

december is vervolgens de generale van 9.30u. (niet eerder) tot 10.30u. (niet later) in 

de Georgiusbasiliek. Op zondag 23 december is dan de grote dag....Het Concert! In 

principe worden we dan vanaf 14.45u. verwacht in de basiliek om in te zingen. Het 

concert begint om 16.00u. en is voor iedereen gratis toegankelijk! Zie de posters op de 

ramen van onze keuken... 
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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. 

*        Zie vorige berichten over huiswerk/agenda etc.   
*        Alle ouders die geholpen hebben met het St Maartensfeest zeer veel dank. Samen met 

de kinderen liep het prima.  

*        Over de “kleine bedrijfjes” die kinderen gaan opzetten in de rekenperiode (verteld op 

de ouderavond) komt zo snel mogelijk een mail. 

*        Opbrengst kinderpostzegels 3009 euro. Geweldig. 

*        De kinderen hebben vanaf 26 november een goed werkende passer, geodriehoek en 

liniaal (30 cm) nodig. De meeste kinderen hebben een liniaal al in de klas, vraagt u 

a.u.b. even na. De passer mag een eenvoudige passer zijn. Het is wel handig als de 

benen vastgezet/vergrendeld kunnen worden, zodat bijv. de cirkel bij het draaien 

steeds gelijk blijft. 

*        Enkele kinderen vergeten regelmatig hun werk door de week en op vrijdag mee naar 

school te nemen, zodat ze in de klas moeilijk/niet verder kunnen werken. Mogelijk 

enige hulp bij het inpakken tas. 

*        Woe 21/11 topo overhoring 

*        Vrijdag 23/ 11 proefwerkje  geschiedenis. 28/11 moet het periodeschrift af zijn. 

* Voor de kinderen die 23 december meezingen met de Mannenkoren het volgende: 

op zaterdag 1 december hebben we onze (enige) repetitie met de mannenkoren. We 

oefenen dan van 11.30u. tot ongeveer 12.30u. in de Schouw (naast de Grote Kerk). 

Mocht het nodige zijn (dat denken we niet, maar je weet maar nooit) dan oefenen we 

op zaterdag 8 december om 11.30u. ook nog een keer met de mannen. Zaterdag 22 

december is vervolgens de generale van 9.30u. (niet eerder) tot 10.30u. (niet later) in 

de Georgiusbasiliek. Op zondag 23 december is dan de grote dag....Het Concert! In 

principe worden we dan vanaf 14.45u. verwacht in de basiliek om in te zingen. Het 

concert begint om 16.00u. en is voor iedereen gratis toegankelijk! Zie de posters op de 

ramen van onze keuken... 

 

Nieuws van de directeur: 
 

Vervanging bij afwezigheid leerkrachten 

Het is landelijk een groots probleem om leerkrachten op een goede manier te vervangen als 

zij ziek zijn of studiedagen volgen. Wij kunnen een beroep doen op het mobiliteitscentrum, 

maar – zeker als er sprake is van een griepgolf – lukt dit niet altijd. 

Wij zijn gelukkig in de omstandigheid dat er mensen beschikbaar zijn; collega’s die de 

school en de kinderen kennen nemen dan de klas over. Ook zijn er parttimers die extra willen 

werken en dat is heel plezierig. Zodoende gaat op goede wijze het onderwijs aan de kinderen 

voort.  

Er zijn al scholen die overgaan op het inzetten van onbevoegden. Ouders nemen dan de klas 

over.  

Wij hebben op school een noodplan wat te doen bij ziektevervanging. In dat noodplan staat 

ook dat we onbevoegden voor de klas uitsluiten. Dit kan ons inziens niet en zou het 

probleem van het tekort aan leerkrachten ook verdoezelen.  
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Bevoegde ouders? 

Er zijn ongetwijfeld ouders die bevoegd zijn om les te mogen geven en wellicht 

belangstelling hebben om in nood een dag een klas over te nemen. Als dit het geval is, wilt u 

dan contact opnemen met mij? Of kent u iemand die op de vervangerslijst wil staan? Zoekt u 

gerust contact met mij op of mail mij: directie@devrijeschoolalmelo.nl  

 

Oprichting Ecoraad 

Het is zinvol om het onderwerp duurzaamheid hoger op de agenda te plaatsen. In een tijd van 

verantwoord omgaan met het milieu is het zinvol om met geïnteresseerden en deskundigen 

hierover in gesprek te gaan. Vandaar de oprichting van een Ecoraad.  

De Ecoraad bespreekt allerlei zaken welke tot verbetering kunnen leiden als het gaat over 

milieu en duurzaamheid in en om de school. Een punt van aandacht is nog om de leerlingen 

bij dit onderwerp te betrekken. 

In januari komen de leden bijeen. Vanuit school zijn Hans en Grietje hierbij nauw betrokken.  

 

Filosofie van de Vrijheid - studieavonden 

Verhalenverteller Wim Wolbrink gaat 6 inspirerende avonden verzorgen in januari en 

februari. Het zijn allemaal woensdagen en de eerste keer is op 9 januari.  

De avonden zijn van 20.00-21.30u. en worden in onze school gehouden.  

Heeft u belangstelling? Neemt u dan contact op met Wim: info@nationalevertelschool.nl, 

tel. 074-2422696.   

Ziet ook de affiches welke in school zijn opgehangen over deze avonden.  

 

Stichting Leergeld nu ook in Almelo  

Ouders in Almelo die het niet breed hebben kunnen vanaf 1 november een beroep doen op de 

Stichting Leergeld. Kinderen waar bepaalde activiteiten door de ouders niet betaald kunnen 

worden, doen dan een beroep op deze stichting. Via www.leergeld.nl  kunt u zien hoe het een 

en ander werkt en zonodig een aanvraag indienen.  

 

Vrijeschool Noorderkroon op bezoek bij ons  

Volgende week vrijdag ontvangen we de collega’s van de Noorderkroon uit Enschede. De 

acht collega’s van deze school willen graag nader kennis maken met onze school. Uiteraard 

is dat mogelijk en wij heten hen dan ook van harte welkom.  U zult hen wellicht in school 

zien lopen.  

 

Parkeren bij Grasbroek en Biesterweg 

Deze week is er extra aandacht gegeven aan het parkeren bij school. Er zijn verschillende 

mensen gewezen op de algehele veiligheid.  Slechts enkelen parkeerden bij school of 

Grasbroek en zij zijn verzocht om elders te parkeren.  

Dank voor begrip en medewerking. Samen moeten we er uiteindelijk voor zorgen dat alle 

kinderen veilig naar school komen of vertrekken.  

 

mailto:directie@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:info@nationalevertelschool.nl
http://www.leergeld.nl/
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Sint Maartensoptocht  afgelopen maandag. 

Wat een mooie tocht met al die lichtjes en al die mensen! 

 

 

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) 

 

Ouderbijdragen: 
Willen de ouders die nog geen factuurlijst ouderbijdragen 2018-2019 hebben ingevuld, dit 

doen voor 1 december a.s?! Mochten er vragen zijn dan graag contact opnemen met Rita 

Vrielink, mail: ouderbijdragen@vsathena.nl of mob: 06-39028947 maandag 17.00-19.00 uur 

en dinsdag 09.00-15.00 uur. 

 

  

 

 

 

mailto:vertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:ouderbijdragen@vsathena.nl
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 Kerstspelen De Vrije School Almelo 

Ook dit jaar voeren wij weer onze Oberufer Kerstspelen op. Op de afbeelding hieronder staat 

alle informatie over de aanvangstijden etc. Ook familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s 

etc. zijn van harte welkom om deze mooie en bijzondere Kerstspelen bij te wonen.  

 

Bij de organisatie van deze Kerstspelen kunnen wij nog wel hulp van ouders gebruiken.  

Aarzel niet en geef u op, samen met u kunnen we de Kerstspelen goed en sfeervol laten 

verlopen. 

 

Opgave kan via juf Grietje of juf Kim.  
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Kerstspelen-hulp gevraagd- 

Wie 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: 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.  
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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. 

 

OPROEP: 

WE ZIJN OP ZOEK NAAR POTJES (babyvoeding potjes, niet te groot). We willen ze 

graag gaan beplakken met beide groepen.  

 

De ouders van het Peuterhuis kregen een koolraap mee naar huis met de opdracht deze uit te 

hollen. Wat waren ze prachtig!! Samen met de peuters van afgelopen maandag hebben we 

een kleine optocht gelopen met de mooie lichtjes. Uit volle borst werd meegezongen en 

tijdens het rusten mochten de lichtjes aan blijven.  

 

Onder het genot van zelf gemaakte pompoensoep ging ook het lichtje schijnen bij de BSO. 

Er werd goed meegeholpen met uithollen, koken en de pompoen versieren. De eerste potjes 

werden beplakt met mooie kleuren, een gezellige, warme tijd breekt aan!  

 

   


