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                                         AGENDA: 
 

  

 ma. 10 dec.  : 2e Adventsviering 

 ma. 17 dec.  : 3e Adventsviering 

 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 

 ma. 7 jan. 2019 : spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20u. tot 14.35u. 

 vrij. 11 jan. 2019 : Driekoningenfeest, i.v.m. de opvoeringen van het Drie-koningenspel 

  eindigt deze schooldag voor alle kinderen om 13.00u. 

vrij. 11 jan. 2019 : opvoeringen Drie-koningenspel om 16.30u. en 19.30u. 

                 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

 

Kleuterklas Margot: 

* Het zou fijn zijn als de ouders -van in ieder geval de oudste kleuters-  in de gang 

afscheid nemen van hun kind en even zwaaien bij de deur. Dit voor de rust in de klas. 

 

Klas 2 Nicole: 

*  Voor de organisatie rond het kerstfeest in de klas kunnen we nog hulp gebruiken. Kijkt 

u nog even op de activiteiten lijst bij het prikbord? Verderop in het jaar staan ook nog 

wat open plekken. 

*  Donderdag 20 december gaan we weer kerstbakjes maken in de klas. De kinderen 

mogen hiervoor wat groene takjes en kerstversieringen meenemen voor zichzelf en 

ook om te delen. Wie wil helpen in de klas is van harte welkom. We beginnen iets na 

9 uur i.v.m. de gymles. De volgende dag mogen de kerstbakjes dan na de kerstviering 

mee naar huis, houdt u hier met het vervoer rekening mee?  

*  De afgelopen periode hebben we naast vele andere onderwerpen de tafel van 1, 2, 3, 

5 en 10 behandeld en al wat geoefend. Na de vakantie gaan we hiermee verder en 
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vraag ik steeds meer aan de kinderen om de tafels ook echt door elkaar te gaan 

kennen en vervolgens niet weer te "vergeten". Wellicht kunt u hen hierbij helpen? 

 

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. 

 

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 nog steeds 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. 

*        De kinderen van klas 6 verzorgen de maandagen en nog andere dagen de 

adventsmuziek. Zij weten wie op welke maandag/andere dagen eerder op school 

moeten komen, het staat deze week niet in de agenda. 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. 

 

Nieuws van de directeur: 

Afwezig 

Gisteren en vandaag ben ik afwezig vanwege het directie overleg van de stichting Athena. 

De dagen staan vooral in het teken van het nieuw op te stellen strategisch beleidsplan. Wat 

vinden wij belangrijk, waar willen we met de Vrijescholen aan werken in de komende 4 jaar?  

Daarnaast besteden we ook tijd aan allerlei lopende zaken waaronder de begroting van 2019.  
 

Paradijsspel 

Afgelopen maandag werd het Paradijsspel opgevoerd. Onder de bezielende leiding van Jan 

Dekkers (leraar Duits) werd na maanden oefenen dit bijzondere stuk opgevoerd. ’s Middags 

voor de leerlingen van klas 3 t/m 6. Hierbij waren nog eens 50 leerlingen van de Zevenster, 

vrijeschool in Oldenzaal, bij aanwezig.  

De tweede uitvoering was voor ouders en andere belangstellenden. De oudste leerlingen van 

de Noorderkroon, vrijeschool in Enschede waren daarbij. Ook nu weer een goed gevulde 

zaal.  
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Ik dank allen heel hartelijk voor de inzet! Naast de spelers zijn er voor de totstandkoming 

van zo’n productie velen die daarbij helpen. Het vraagt de nodige tijd, maar samen vinden 

we het zeer de moeite waard om de traditie voort te zetten!  
 

Het drieluik van de kerstspelen wordt vervolgd met het Kerstspel op donderdag 20 december 

en op vrijdag 11 januari met het Driekoningenspel. U bent allen welkom.  
 

Sint-Nicolaas  

Een zeer geslaagde ochtend ter gelegenheid van de verjaardag van de bisschop van Myra.  

 

   
 

 

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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Kerstmarkt klas 5: 

Op vrijdag 14 december en woensdag 19 december is er een kerstmarkt van klas 5. Bij mooi 

weer staat er een kraam op het kleuterplein en op het grote plein, bij slecht weer staan de 

kramen binnen. Kom na schooltijd allen kijken! De opbrengst is voor het eindkamp. 

Te koop zijn o.a. vogelvoederplaatjes, vogelhuisjes, kerstballen, kindjes in een notendopje, 

kaarsenpotjes, engeltjes, chocola en nog véél meer! 

 

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: 
In school wordt maandag 10 december de tweede advent gevierd.  
 

In de gangen is muziek, er brandt geen licht, er zijn alleen wat kaarsen aan. In de school is 

het stil. De klassen 1 t/m 6 hebben een adventsviering in de zaal. 
 

We hopen dat iedereen die de school binnenkomt, meewerkt aan het bewaren van de 

verstilde stemming. 

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 morgen aandacht besteed aan de Advent door een kleine viering: 

kaarsen, zingen, een verhaal. 

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.  
 

De kleine adventsconcertjes in de gangen worden verzorgd door klas 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

  

 

 
 

“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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Adventstuin: 

Woensdag 12 en donderdag 13 december lopen de kinderen van de drie kleuterklassen en  
van klas 1 t/m 5 de “adventstuin”. Zie foto’s van vorig jaar hieronder. Elk kind loopt met een 

kaarsje de spiraal in en ontsteekt daar zijn/haar eigen kaars. Klas 6 en juf Nadja maken de 

muziek hierbij. 

 

  
 

   
 
 

 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. 

 
Kerstspelen De Vrije School Almelo: 
Ook dit jaar voeren wij weer onze Oberufer Kerstspelen op. Uw (oudste) kind heeft vorige 

week een uitnodiging hiervoor meegekregen (inmiddels is afgelopen maandag het 

Paradijsspel opgevoerd). 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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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. 

 

Deze afgelopen week werden er bij Kinderopvang Christoforus héél veel Sinterklaas liederen 

gezongen! De Sint kreeg een mooi plekje in de groep met cadeau's en Pieten om zich heen. 

Ook zijn we ontzettend blij met alle potjes die we gekregen hebben, we plakken er wat af! 
 

Afgelopen woensdag kwam de Sint ook nog echt op school... Oooohh wat spannend! De 

kinderen van het Peuterhuis hebben veel gezongen en flink gezwaaid naar de lieve Sint. En 

toen we terug kwamen in de groep...... lagen er allemaal cadeautjes!! Hoe kan dat toch?!?! 

Wát een verrassing en wát een mooie cadeautjes hebben we gekregen!  
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Tijdens het fruitmoment op de BSO lag er opeens een jutezak in de gang; voor wie zou deze 

toch zijn??? En ja hoor: voor ''alle kinderen van de BSO'' stond er op. Een prachtig gedicht 

zat in de envelop. De kinderen konden niet wachten met uitpakken; mooie gekleurde hoepels 

en hockeysticks! Dank u Sinterklaasje, we zullen er flink mee gaan spelen.  
 

Nu de Sinterklaas-drukte is afgelopen, gaan we een warme, rustige, gezellige periode in.  

Wij wensen jullie allemaal een goed weekend!  

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN: 

Info bulletins dokter Slot: 

Hierbij weer een nieuw infobulletin van dokter R.M. Slot, arts integratieve geneeskunde: 

info bulletin dokter Slot 

http://www.e-act.nl/ah/site?b=dGVtcGxhdGUuaWQ9MjQ1MjMwJnJlbGF0aW9uLmlkPTIyMDMxNjYmYWRtaW4uaWQ9MTEyNyZhY3Rpb24uaWQ9MCZ0cmlnZ2VyLmlkPTAmbWFpbGluZy5pZD0yMTY1ODkmcGFnZVRlbXBsYXRlLmlkPTI0NTIzMCZlbWFpbC5pZD0yMTEyMjIzNzk=

