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AGENDA:
di. 27 nov.
woe. 28 nov.
ma. 3 dec.
ma. 3 dec.
woe. 5 dec.
di. 18 dec.
do. 20 dec.
do. 20 dec.

: informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze avond is bedoeld
voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben.
: instuifochtend voor alle ouders van 8.30-10.00u.
: 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

KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:
*
Donderdag 29 november gaan de kleuters op school de schoen zetten. Wilt u hiervoor
een schoen, laars, slof o.i.d. mee naar school geven? Een tekening en/of wat lekkers
voor het paard is welkom!
*
Woensdag 5 december vieren we het sinterklaasfeest. Ook de rustdag-kinderen en
kinderen die nog een vrije dag hebben zijn welkom. U kunt evt. een andere dag die
week kiezen voor een rust-/vrije dag in overleg met de leerkracht.
*
Willen jullie de kinderen de komende tijd warme kleding meegeven, wij spelen alle
dagen buiten ook als het kouder wordt. Het is fijn als kinderen een sjaal, muts en
wanten hebben (handschoenen met vingers alleen als de kinderen deze zelfstandig aan
kunnen trekken). Ook is het fijn om iets van een vestje te hebben wat ze in de klas aan
of juist uit kunnen trekken. Op regendagen graag laarzen meegeven en dan sloffen
voor in de klas (bij voorkeur geen grote dierfiguren enz.)
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Kleuterklas Nienke/Kim:
*
Voor de ouders die niet op de werkavond/ochtend waren hebben we een envelop
gemaakt met de nodige materialen. U kunt deze envelop vinden in het magazijn (in de
kelder, onderaan de trap rechtsaf). Ze zitten in een papieren tas. De instructies voor het
maken staan op de envelop. Let er bij het maken op dat op één van de blokjes de naam
van uw kind gebrand is. Het is het mooist als dit goed zichtbaar is.
Het presentje dient vóór 29 november ingeleverd worden (dan worden alle presentjes
ingepakt). Dit kan in het magazijn. Daar staat een papieren tas waarop staat
'inleverdoos kleuterklas Nienke/Kim'. In deze tas kunt u uw presentje leggen.
Kleuterklas Grietje:
*
Veel kinderen hebben geregeld een klein extraatje in hun trommel voor bij de
broodmaaltijd, hier genieten ze enorm van. Denk hierbij aan tomaatjes, stukje
komkommer of kaas, wat druifjes, augurkje enz. Ook gedroogd fruit als rozijnen,
abrikozen of banaantjes mogen. Ik wil jullie vragen geen snoep of pepernoten mee te
geven. Het extraatje MAG en hoeft ook zeker niet elke dag.
Klas 2 Nicole:
*
Denken jullie aan het 5-12 kado? Graag uiterlijk 29 november in de kelder.
Klas 3 Joost:
*
Voor de ouders die niet aanwezig konden zijn bij de werkavond liggen in de kelder de
pakketjes klaar. Uiterlijk donderdag 29 november, voor 14.15 uur, ingepakt met naam
inleveren in de doos van klas 3 in de kelder van school.
Klas 4 Marieke:
*
Tijdens de ouder-/werkavond van afgelopen dinsdag is hard gewerkt, veel is al klaar.
Dank aan de klassenouders voor hun inzet! In de mail van afgelopen woensdag staat
verdere informatie over Sinterklaas, cadeau en de inzet van hulp tijdens de komende
weken. Ik zal nog een rooster op het prikbord hangen.
Klas 5 Carmen/Wendy:
*
Volgende week hebben we in de klas de eerste ronde van de voorleeswedstrijd. De
kinderen die mee willen doen mogen het boek waaruit ze willen lezen meenemen naar
huis om te oefenen. Graag maandag het boek retour.
Mogen de kinderen thuis het stukje vast laten horen? Geef ze vooral tips en tops.
*
Wij starten aanstaande maandag met de taalperiode. Daarin zal een schrijfproject
worden opgezet met klas 5 van de Vrijeschool in Harderwijk.
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. Wilt u de kinderen helpen controleren
of ze hun opdrachtjes/huiswerk/weektaak af hebben? Dit staat in de weektaak en
behoort in de agenda te staan. Zie anders klassenagenda.
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Over de “kleine bedrijfjes” die kinderen gaan opzetten in de reken-/meetkundeperiode
(verteld op de ouderavond) komt zo snel mogelijk een mail. De mail komt vrijwel
zeker volgende week.
De kinderen hebben vanaf 26 november een goed werkende passer, geodriehoek en
liniaal (30 cm) nodig. De meeste kinderen hebben al een liniaal 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. We beginnen echt a.s. maandag met meetkunde. Zonder passer
kunnen de kinderen niets doen.
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 van de tas.
De topo- overhoring was door de meeste kinderen goed geleerd en gemaakt. De
kinderen die ziek waren of om andere redenen niet konden meedoen doen weer mee
met de nieuwe topo-opdracht. Er is geen inhaalmoment.
28/11 moet het periodeschrift geschiedenis af zijn.
Volgende week vinden in de klas de voorrondes plaats van de voorleeswedstrijd.
De kinderen kunnen thuis hun stukje tekst oefenen.

Nieuws van de directeur:
Pleinregels
In de afgelopen tijd heeft het team van medewerkers zich gebogen over de pleinregels. Wat
verwachten we van de kinderen als zij buiten spelen?
De huidige regels hebben we opnieuw bekeken en besproken. Zowel voor de kleuters als ook
voor de klassen 1 t/m 6 hebben we deze aangepast en op papier gezet. De afspraken die we
hebben gemaakt zijn opgehangen op zichtbare plekken. We hebben geprobeerd om de regels
positief te formuleren.
Eenduidigheid over de pleinregels is van belang. Kinderen en leerkrachten weten waar ze
aan toe zijn en hoe te handelen. Spoedig staan we nader stil bij wat wij doen als kinderen
zich niet aan de afspraken houden. Welke consequenties zijn er dan?
Het is voor het pedagogisch klimaat in de school van belang om bij een dergelijk onderwerp
goed stil te staan.
Advent
In de vier donkerste weken van het jaar leven we
toe naar Kerstmis. We noemen dat de
Adventstijd en deze begint zondag 2 december.
In school gaan we deze periode met de kinderen
beleven en u zult er ook het nodige van merken.
Wilt u in deze periode rekening houden met de
sfeer in school?
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Verzoek van bewoners
Wilt u bij een werkavond voor ouders de auto niet aan de Biesterweg parkeren?! Bewoners
kunnen soms hun eigen huis niet bereiken en dat is natuurlijk niet prettig. Graag een ander
parkeerplekje opzoeken.
Rioollucht in school
Een ontstoppingsbedrijf is aan het werk met het riool. De stank is af en toe heel erg. Dit heeft
niets te maken met de renovatie van de toiletten, waar overigens ook op dit moment aan
gerekend wordt. Het zijn soms zaken die langer duren dan je zou willen, maar er zit zeker
schot in het aanpakken van alle toiletgroepen.
Hopelijk zijn we snel van de stank af. Als dat zo is, zult u het ongetwijfeld merken/ruiken!
Werk in gangen van school…..
Bij verschillende klassen hangt weer nieuw werk van de kinderen. Ziet er prachtig uit. De
moeite waard om eens even bij stil te staan……

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 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.
(o.a bij de belichting! Er zijn drie spelen waarvoor ook repetities met belichting nodig zijn.
Paradijsspel: 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).
Opgave kan via juf Grietje of juf Kim.
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Inschrijfavond dinsdag 27 november a.s:
A.s dinsdag is er een informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. De kleuterleerkracht
vertelt over het onderwijs in de kleuterklassen en de intern begeleidster informeert over
vrijeschoolonderwijs. Ook kunnen kinderen dan worden ingeschreven voor onze school.
Deze avond is bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. Kent u
ouders in uw familie-, vrienden-, kennissen-, collega kring die belangstelling hebben voor
onze school? Maak ze dan attent op deze inschrijfavond, ze zijn van harte welkom.
Instuifochtend woensdag 28 november:
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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.
Nieuws van de BSO
In deze gezellige, drukke tijd is het fijn spelen op de BSO! Stoomboten knutselen,
pepernoten bakken, verkleden als Sint of als Pieterbaasjes en natuurlijk heel veel
Sinterklaasliedjes zingen... En af en toe in rijmtaal praten doen we ook, we kunnen het al
bijna net zo goed als Gedichtenpiet!

BIJLAGEN:
Info bulletins dokter Slot:
Hierbij weer een nieuw infobulletin van dokter R.M. Slot, arts integratieve geneeskunde:
info bulletin dokter Slot
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