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AGENDA:
ma. 3 dec.
ma. 3 dec.
ma. 3 dec.
woe. 5 dec.
ma. 10 dec.
ma. 17 dec.
di. 18 dec.
do. 20 dec.
do. 20 dec.

: 1e Adventsviering
: opvoeringen Paradijsspel om 13.00u en 16.30u. voor de klassen 3 t/m 6,
ouders en belangstellenden.
: spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20u. tot 14.35u.
: Sinterklaasfeest
: 2e Adventsviering
: 3e Adventsviering
: 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 6 december mogen de kinderen een klein cadeautje van sint meenemen om
te laten zien in de klas. Wilt u het in een tas/zak onder de kapstok zetten?
Kleuterklas Margot:
*
Denkt u aan het inleveren van het 5/12 cadeau? (kelder van school, rechts om de hoek
staat een doos).
*
Woensdag 5 december mag het fruit thuis blijven! Wel graag een tas met eten/drinken
meegeven.
Klas 3 Joost:
*
De kinderen hebben het etui voor de krijtjes mee naar huis mogen nemen en ik wil
heel graag dat het etui weer terug komt op school.
Willen jullie allemaal zo vriendelijk zijn het etui voor de krijtjes weer mee te geven
naar school?
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Klas 4 Marieke:
*
Afgelopen woensdag hebben we, voorafgaand aan de reguliere koorles, geoefend
onder leiding van Frank den Bakker, de dirigent van de mannen. Daarnaast hebben alle
zangers van dit concert op 23 december, een brief meegekregen waar alle tijden en
data nogmaals in staan. Alle kinderen die meedoen worden morgen om 11.15u.
verwacht bij de Schouw, naast de Grote Kerk. Mocht dat niet lukken, dan graag
vandaag afmelden bij juf Marieke.
*
Het concertje bij de Schalm is dinsdag om 10.00u.
Klas 5 Carmen/Wendy:
*
Ter herinnering: het 'Lief en leed' bedraagt 10 euro. Het mag overgemaakt worden op
het doorgegeven banknummer van Patricia of in een gesloten enveloppe met de naam
van uw kind erop aan Wendy/Carmen gegeven worden.
*
Het gedicht en presentje voor 5/12 uiterlijk aanstaande maandag (3 december)
inleveren. Het cadeautje, ingepakt en voorzien van naam, in de doos in het
magazijn. Het gedicht mag aan Carmen gegeven worden, zij zal zorgen dat het gedicht
bij het juiste cadeautje komt.
Wilt u er op letten dat de naam van het kind voor wie het gedicht is bovenaan staat?
*
Vandaag zijn de drie klassenwinnaars van de voorleeswedstrijd bekend geworden, 17
december strijden deze drie tegen drie leerlingen uit klas 6.
*
Er zijn een aantal zaken in de agenda van uw kind genoteerd, kijkt u er even naar?
*
Afgelopen woensdag hebben we, voorafgaand aan de reguliere koorles, geoefend
onder leiding van Frank den Bakker, de dirigent van de mannen. Daarnaast hebben alle
zangers van dit concert op 23 december, een brief meegekregen waar alle tijden en
data nogmaals in staan. Alle kinderen die meedoen worden morgen om 11.15u.
verwacht bij de Schouw, naast de Grote Kerk. Mocht dat niet lukken, dan graag
vandaag afmelden bij juf Marieke.
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.
*
Veel kinderen hebben een goed werkende passer, geodriehoek en liniaal (30 cm)
meegenomen. Er missen echter ook nog wel wat passers. Wilt u hiervoor zorgen?
Steeds lenen is erg lastig. 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
*
17 december vindt de “schoolfinale”van de voorleeswedstrijd plaats. Klas 6 is druk
bezig met de voorronde in de klas. Het wordt nog een moeilijke keuze. Er zijn zeer
veel goede voorlezers.
*
Vrijdag 7 december ben ik afwezig. Maaike vervangt op deze dag.
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De kinderen van klas 6 verzorgen de maandagen en nog andere dagen
deadventsmuziek. Zij hebben in hun agenda staan wie op welke maandag/andere
dagen eerder op school moeten komen. Wilt u er naar vragen?
Het is handig als de kinderen een goede puntenslijper (met een opvangbakje) hebben.
Helaas gaat de juniordictee wedstrijd, georganiseerd door het Pius, dit jaar niet door.
We kunnen dus niet meedoen.
Woensdag 5 december brengen de kinderen hun cadeaus, als de deur open gaat, naar
de klas. Het cadeau komt onder de doeken te liggen. Daarna gaan ze direct weer naar
buiten om Sinterklaas te ontvangen. Op deze dag mogen de kinderen een spelletje
meenemen. Als we tijd over hebben kunnen we nog wat spelletjes doen.
Afgelopen woensdag hebben we, voorafgaand aan de reguliere koorles, geoefend
onder leiding van Frank den Bakker, de dirigent van de mannen. Daarnaast hebben alle
zangers van dit concert op 23 december, een brief meegekregen waar alle tijden en
data nogmaals in staan. Alle kinderen die meedoen worden morgen om 11.15u.
verwacht bij de Schouw, naast de Grote Kerk. Mocht dat niet lukken, dan graag
vandaag afmelden bij juf Marieke.

Nieuws van de directeur:
De beroemde componist Johan Sebastian Bach leefde van 1685 – 1750.
In november 1731 werd in de kerk te Leipzig, waar hij voor de muziek zorgde, één van
zijn vele cantates uitgevoerd. Deze noemde hij “Wachet auf, ruft uns die Stimme”.
Vorige week hoorde ik deze cantate uitgevoerd worden door het Radio Filharmonisch
Orkest waar mijn dochter deel van uit maakt. Ook het Groot Omroepkoor trad op.
Het muziekstuk gaat over de verwachtingen die wij hebben in deze tijd van het jaar. De
komst van de Bruidegom, de komst van het Kind wordt bez0ngen. De hoop en
verwachting op betere tijden. Een muziekstuk dat past in de Advent. Want kijken wij
ook niet allemaal uit naar de komst van het Kind , van het Goede?
Bach componeerde wekelijks voor de Thomaskirche
in Leipzig een muziekstuk. Dat werd dan op
zondag uitgevoerd. Bach heeft honderden stukken
gecomponeerd waaronder natuurlijk de beroemde
Matthäus Passion welke met Pasen wordt
uitgevoerd en waar leerlingen van onze school
afgelopen jaar ook aan hebben meegedaan.
Tegenwoordig wordt er iedere vrijdagmiddag in de
kerk van Leipzig muziek van Bach gezongen door
een koor en op het orgel gespeeld.
De muziek van Bach is immer mooi en rustgevend
en heeft velen geïnspireerd.
Ik wens u allen op weg naar Kerstmis een mooie en bijzondere Adventstijd toe.

Met een hartelijke groet, Hans Verkley
3

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)
Sinterklaasfeest woensdag 5 december:
A.s. woensdag 5 december vieren we op school het Sinterklaasfeest.
Ouders met jonge kinderen worden woensdagmorgen 5 december om ong. 8.30u.
uitgenodigd op het grote plein (vlakbij de poort) om de aankomst van Sinterklaas en zijn
pieten te zien.
Klas 1 t/m 6 zal hier ook een haag vormen. De kleuters wachten in de zaal op de Sint!
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ADVENT & KERST:
In dit VGM leest u allerlei praktische zaken en wensen van onze kant. Dit om de
feestelijkheden gedragen en sfeervol te laten verlopen. Wilt u hier alstublieft rekening mee
houden?

Maandag adventsvieringen:
Zondag begint de Advent. Als de kinderen maandag 3 december op school komen zien de
klassen en de school er anders uit. Bijvoorbeeld de kransen die in de klassen hangen, het
blauw op de mooie tafels met prachtige stenen erop, de sterrenhemel en adventskalenders.
In school wordt de eerste advent gevierd.
In de gangen is muziek, er brandt geen licht, er zijn alleen wat kaarsen aan. In de school is
het stil. We hopen dat iedereen die de school binnenkomt (op deze maandag kunt u wel even
mee naar binnen komen), meewerkt aan het bewaren van die verstilde stemming.
Ook de andere dagen, waarop er geen muziek in de gangen is, willen we graag de rustige
stemming in de school houden.
In de klassen wordt elke ochtend aandacht besteed aan de Advent door een kleine viering:
kaarsen, zingen, een verhaal.
In de school zijn de kinderen al wat voorbereid op de Advent. Het is een waardevolle
ondersteuning als de kinderen, voordat ze maandag naar school gaan, er aan herinnerd
worden dat de school in adventsstemming is. Ook vragen wij u, als u even wilt meegenieten
van de adventsmuziek op deze ochtenden, in de gang te blijven en niet met uw kind mee te
gaan in de klas. Als de bel gaat sluit de klassendeur en begint de adventsviering in de klas,
het is daarom belangrijk niet te laat te komen, want dat verstoort de stemming.
Ook willen wij u laten weten dat wij, i.v.m. mogelijk brandgevaar, zorgvuldige maatregelen
hebben genomen.

“Kinderen kom, zie het licht
Gaat in het midden branden.
Kom met de kaars in je handen.
’t Kaarsje brandt in je hand.
Laat het licht in harten ook schijnen,
Dat het duister spoedig zal verdwijnen”.
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Maandag adventsvieringen in de klassen:
Als de kinderen ’s maandags de school binnen komen, wordt er muziek in de gangen
gemaakt door klas 6. Als de kinderen van klas 1 t/m 6 in de klassen zijn wordt de dag
geopend. Vaak met een advents-/kerstlied of spreuk en de “normale” ochtendspreuk. Daarna
lopen de kinderen met hun stoel naar de zaal. Klas 6 heeft snel de muziek uit de gangen
verplaatst naar de zaal en als de klassen binnenkomen is er ook daar weer muziek. Als
iedereen zit komt een kind uit de zesde klas, die op deze dag engel is, naar voren. In de hand
heeft hij of zij een stok met groen en een kaars. Deze kaars wordt aangestoken aan de krans
in de zaal. De engel gaat voor het podium staan. Terwijl er nog steeds muziek klinkt, steken
de “engelen” van elke klas hun klassenkaars aan en zetten die op het podium. Als dit licht is
aangestoken, wordt er door een van de leerkrachten nog een verhaal verteld, passend bij de
adventstijd. Als de laatste woorden van het verhaal wegklinken, begint de muziek weer en
halen de engelen uit de klassen hun eigen kaars weer op. Alle klassen lopen in rust naar hun
eigen klas, waar de krans nog even wordt aangestoken en er ook daar nog een onderdeel van
de adventsviering plaatsvindt. Dan alle kaarsen doven en verder aan het werk.

Adventsmuziek
Elke maandag in de adventstijd en op vrijdag 21 december is er in de gangen bij
binnenkomst muziek te beluisteren. Deze kleine adventsconcertjes worden verzorgd door
klas 6.
Kerstspelen De Vrije School Almelo:
Ook dit jaar voeren wij weer onze Oberufer Kerstspelen op. Uw (oudste) kind heeft deze
week een uitnodiging hiervoor meegekregen. Op deze uitnodiging en op de afbeelding hier
onder 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
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Paradijsspel maandag 3 december:
A.s. maandag 3 december, wordt het Paradijsspel om
13.00u. (dus onder schooltijd) en om 16.30u. opgevoerd.

Schoenen met lichtjes
Beste ouders, sommige kinderen dragen schoenen met lichtjes in de zolen. Zou u er voor
willen zorgdragen dat deze schoenen niet gedragen worden gedurende de Adventstijd?!
Het flikkerende effect van deze lichtjes in de schoenen leidt namelijk heel erg af tijdens de
diverse vieringen gedurende deze periode. Alvast dank voor uw medewerking hierin.

Parkeren
Wij willen u dringend vragen om tijdens het Paradijsspel a.s. maandag of het bijwonen van
het binnenhalen van Sinterklaas a.s. woensdag, uw auto NIET te parkeren aan de Biesterweg
of aan Grasbroek (dit is het straatje grenzend aan het kleuterplein)! Er is ruim voldoende
parkeergelegenheid aan Nederhoven (uiteraard IN de parkeervakken en niet op de stoep) of
bij de flats aan de overkant van de school.
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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.
Zie ginds komt de Stoomboot uit Spanje weer aan…
Ook dit jaar staan wij natuurlijk stil bij de Sinterklaas viering. Al zal het bij ons iets anders
gaan dan op school of bij de sport of vereniging. Als de Sint op school komt, hebben wij ook
feest. Hij zal de klassen bezoeken, niet de BSO.
En de peuters kunnen Sinterklaas en de pieten op het schoolplein toezwaaien.
Natuurlijk hebben wij de Sint gevraagd ons niet te vergeten, en wij kregen te horen dat er op
tijd pakjes voor de groepen klaar zullen liggen. Om de sfeer compleet te maken, hebben wij
deze week al heel veel pepernoten gebakken. O, dat ruikt zo heerlijk en smaakt
voortreffelijk! Er wordt ook al volop gezongen! Wat is het toch een gezellige tijd.
Ook zal de dagopening bij de peuters i.v.m de adventsviering iets anders verlopen. Komen
jullie op tijd?
En letten jullie er met name elke maandag op dat in de school alles donker is en dat er
muziek gemaakt wordt?
Graag stil binnen komen, zo kunnen we deze tijd met aandacht vieren.
Names het team van Christoforus, een heel fijne Adventstijd!
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