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AGENDA:
do. 20 dec.
do. 20 dec.

: 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
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:
*
Vrijdag 21 december hoeven de kinderen geen fruit en tas met eten/drinken mee te
nemen.
Kleuterklas Nienke/Kim:
*
A.s. vrijdag 21 december hoeven de kinderen geen fruit, eten en drinken mee te
nemen. Wel moeten ze hun gewone tas meenemen, leeg. Ze krijgen deze dag spulletjes
mee naar huis die ze gemaakt hebben afgelopen periode.
Klas 3 Joost:
*
Vandaag (donderdag 20 december) om 13.00 uur zijn de kinderen vrij. Daarna hoop ik
alle kinderen om 16.30 uur of 19.30 uur te zien bij het Kerstspel. Dit vormt een mooie
afsluiting van de adventsperiode.
*
Morgen (vrijdag 21 december) vieren we kerst in de klas. We gaan er een gezellige
ochtend van maken. De kinderen hoeven geen fruit/drinken van huis mee te nemen. Ze
krijgen fruit, lekkers en drinken op school.
*
De kinderen krijgen de kerstbakjes, en nog wat ander zaken mee naar huis. Het is
handig dat hier bij het ophalen van de kinderen aan gedacht wordt.
Let wel, deze dag eindigt om 10.30 uur!
*
De kinderen krijgen voor het eerst huiswerk mee. Wellicht kunt u hen hierbij helpen?
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Klas 4 Marieke:
*
Morgen (vrijdag) krijgen de kinderen een paar dingen mee naar huis waar ze de
afgelopen periode aan gewerkt hebben. Een stevige tas/doosje zou dan handig zijn.
Ook de etui gaat mee naar huis. Willen jullie die nakijken en zo nodig aanvullen? Een
goed werkende vulpen, inktwisser, puntenslijper, gum, max 12 potloden enz zijn
handig in de klas. Ook de krijtjes gebruiken we veel, misschien moeten die ook even
aangevuld.
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:
*
Het is handig als de kinderen een goede puntenslijper (met een opvangbakje) hebben.
*
Wie wil vanmiddag do. 20 december om 13.00u. helpen de klas klaar te maken voor
de kerstviering? Ik overleg dit ook met de kinderen, zij mogen dit jaar ook helpen.
*
De kinderen mogen op vrijdag 21 december een doosje meenemen voor de spulletjes
van de kerstviering (graag onder de kapstok zetten).
*
Wie wil er vrijdag 21 december na de kerstviering (om 10.30u.) meehelpen opruimen?
Het zou fijn zijn als we echt met wat mensen zijn. Opgeven bij Annemiek of op het
briefje bij de klassendeur.
*
De kinderen nemen a.s vrijdag de filiakrijtjes en blokjes en staafjes mee. Wilt u deze
in de vakantie schoonmaken (met terpentine), eventueel aanvullen en maandag na de
vakantie weer meegeven?
*
De kinderen krijgen dan ook de potloden mee. Wilt u de potloden waar nodig
aanvullen (Lyra Super Ferby ongelakt dikke driehoek potloden)? De kleuren zijn in
ieder geval oranje, groen, bruin, blauw, rood, geel, paars, lichtblauw, roze. In totaal
niet meer dan 15 kleuren. Zowel de potloden als de blokjes, de staafjes en de
filiakrijtjes zijn o.a. te koop bij Meander (telefonisch of via de webwinkel).
*
Na de vakantie hebben we een taal/reken/oefenperiode en een stukje vervolg van de
Meetkundeperiode. We gaan dan ook nog proberen te kijken naar de “bedrijfjes”, daar
zijn we nog niet aan toe gekomen.
*
Syl vertegenwoordigd onze school bij de voorleeswedstrijd op 19 januari.

Nieuws van de directeur:
Laatste schoolweek van 2018
In de laatste schoolweek vóór de kerstvakantie is de Derde Week van de Advent een hele
bijzondere.
’s Morgens starten we zo veel als mogelijk in een verstilde en minimaal verlichte school.
Op maandag maakten de kinderen van klas 6 muziek en het licht van de Adventskaars werd
bij de weekopening doorgegeven aan de klassen.
Velen genoten deze week van de Kerstspelen van de kleuters. Bijzonder zoals de
allerjongsten dit samen met hun juf opvoeren. Wat kennen ze toch veel liedjes!
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En de kinderen van klas 5 zorgden voor een leuke kerstmarkt.
Vandaag is de opvoering van het Kerstspel. Wij hopen u allen daar om 16.30u of 19.30u te
ontmoeten. Vrijdag in de klas de kerstviering en aansluitend start de kerstvakantie.
Kerstgeur in school en werken met speciale materialen
Na de bakgeuren van Sinterklaas hangt nu de lucht van groen en van brandende kaarsen in
school. De dagen in de klassen staan in het teken van het naderende kerstfeest.
In de klassen wordt regelmatig met
bijzondere materialen gewerkt. Zo
zijn enkele klassen kaarsen aan het
trekken en wordt er veel met bijenwas
gewerkt. Bijenwas is wel heel
bijzonder materiaal. In de klas van
Kim/Nienke maken de kinderen
bijvoorbeeld een kerststal. Jezus in het
kribje komt er nog bij. Met veel
aandacht werken de kinderen hieraan.
Prachtig om te aanschouwen.
Seizoener
Het leek ons een goed idee om het tijdschrift voor de vrijeschoolwereld “Seizoener” een keer
aan alle ouders uit te delen. Dit ter gelegenheid van Kerstmis.
Het prachtige tijdschrift kent een gevarieerde en boeiende inhoud. Een persoonlijke
boodschap van de school leest u op de achterkant. Om in de kerstvakantie eens bij tot rust te
komen…..
Kerstwens
Tot slot wens ik u, namens alle medewerkers, samen met uw dierbaren fijne kerstdagen en
een inspirerend begin van het nieuwe jaar toe. We zien elkaar weer op 7 januari of wellicht
in de kerstvakantie bij één van de muziekuitvoeringen van de kinderen.
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 7 januari, 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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Kinderkerkdienst:
De kinderkerk-kerstdienst begint om 17.00u. in de Jozefkerk op maandag 24 december. De
kinderen worden om 16.30u. verwacht in hun feestelijke kledij. Iedereen die bij de dienst
aanwezig wil zijn is zeer hartelijk uitgenodigd
Zangers en zangeressen Mannenkoorconcert:
De zangers en zangeressen van het Mannenkoorconcert worden a.s. zaterdag om 9.15u. vóór
de Sint Georgiusbasiliek in de Boddenstraat in Almelo verwacht. Nette kleertjes hoeft dan
nog niet, dat mag op zondag! We zullen maximaal een uur bezig zijn en iedereen die wil
luisteren kan gewoon in de kerkbanken plaats nemen zaterdag.
Zondag worden de kinderen om14.30u. verwacht, niet eerder. Het is fijn als ze een boek
o.i.d. meenemen om eventuele wachttijden te kunnen doden. Ook een flesje WATER is
handig.
Iedereen die zondag wil komen luisteren is van harte welkom bij dit gratis toegankelijke
concert. De deuren gaan om 15.30u. open.
Hoofdluis geconstateerd:
Bij een aantal kinderen in school is hoofdluis geconstateerd! Wilt u uw kinderen daarom
extra goed nakijken en maatregelen nemen?! De eerste dinsdag na de kerstvakantie is er weer
een schoolbrede uitgebreide luizencontrole.

Eerder vrij i.v.m. opvoering Kerstspel donderdag 20 december:
I.v.m. de voorbereidingen voor het opvoeren van het Kerstspel, zijn alle kinderen vandaag
om 13.00u. vrij.
Kerstspel donderdag 20 december:
Vanmiddag wordt het Kerstspel opgevoerd (om 16.30u. en om 19.30u.). Het is een goede
gewoonte dat alle kinderen het spel gaan zien en we hopen dan ook iedereen te kunnen
begroeten. Wilt u er aan denken om vooral de jongste kinderen voor het spel naar het toilet te
laten gaan? De tweede opvoering van het Kerstspel is openbaar. Neemt u gerust vrienden,
familie of bekenden mee, zodat ze kennis kunnen maken met het Kerstspel en met onze
school. I.v.m. alle voorbereidingen voor de opvoeringen van het Kerstspel gaat de school
vanmiddag uit om 13.00u. voor alle kinderen.
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Kerstviering vrijdag 21 december:
Morgen is de Kerstviering in de klassen. De schooldag eindigt deze dag voor alle kinderen
om 10.30u.
Aansluitend begint de kerstvakantie. Deze duurt t/m vrijdag 4 januari.
Driekoningenspel vrijdag 11 januari 2019:
Vrijdag 11 januari 2019 zal het Driekoningenspel worden opgevoerd. Deze opvoeringen
(16.30u. en 19.30u.) zijn voor ouders en leerlingen van klas 4 t/m 6. Ook kleuterouders,
ouders van klas 1 t/m 3 (uiteraard zonder kinderen) en belangstellenden zijn van harte
welkom. Neemt u gerust vrienden of bekenden mee, zodat ze kennis kunnen maken met het
Driekoningenspel en met onze school.
De schooldag eindigt deze dag voor alle klassen om 13.00 uur.
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Parkeren
Wij willen u dringend vragen om tijdens het Kerstspel vandaag en tijdens het
Driekoningenspel op vrijdag 11 januari, uw auto NIET te parkeren aan de Biesterweg! Er is
voldoende parkeer gelegenheid in de parkeervakken van Nederhoven of bij de flats aan de
overkant van de school.

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
We hebben een fijne adventtijd gehad op de BSO! Afgelopen dinsdag voerden grote en
kleine kinderen samen voor ons juffen een eigen versie van het kerstspel op. Dit was een
spontane improvisatie met eigen teksten, zo mooi, er werd met het hart gespeeld! Knutselen
deden we vaak in deze donkere dagen. We rolden bijvoorbeeld kaarsen, die we mooi met
kleurige bijenwas versierden en we tekenden en schreven onze eigen kerstkaarten. Een mooi
verhaal over een kerstboom werd voorgelezen en hoe blij waren de kinderen dat er de
volgende dag een echte mooie kerstboom in de BSO kwam, waarbij iedereen hielp met
versieren!
Namens het hele team van Christoforus wensen we iedereen Stralende Kerstdagen en een in
alle opzichten Voorspoedig 2019!
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BIJLAGEN:
Van de studiegroep Filosofie van de Vrijheid op de Vrije School Almelo:
Veel mensen verlangen ernaar dat er meer is dan alleen een materiële wereld. Veel mensen
weten intuïtief dat er ook een wereld van de ziel is. De Filosofie van de Vrijheid van Rudolf
Steiner is de sleutel tot die andere wereld. Het boek laat de weg ernaartoe zien. En ieder
mens kan die weg gewoon bewandelen.
Wat gaan we doen? Op een speelse en praktische wijze worden met verhalen,
waarnemingsoefeningen, spelvormen, gesprekken en tekeningen het boek de Filosofie van de
Vrijheid voor de deelnemer ontsloten.
De inspirerende studiegroep de Filosofie van de Vrijheid wordt georganiseerd op vijf
woensdagavonden tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie.
- Data: op de woensdagen 16 januari t/m 13 februari 2019
- Tijd: 20.00u. – 21.30u. (inloop 19.45u. en napraten tot 22.00u.)
- Leslocatie: De Vrije School Almelo
- Kosten: vrijwillige donatie.
- De opzet is zo vorm gegeven dat de avonden onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen
worden.
- Docent: verhalenverteller Wim Wolbrink
Meer weten? Mail of bel: info@nationalevertelschool.nl / 06-13347333

Kaliber Kunstenschool:
Begin 2019 creatief, sportief of muzikaal!
Waarom wachten?
In januari en februari starten weer nieuwe korte cursussen. Naast oude bekenden zoals Gitaar
bij het Kampvuur, Proefrondje Muziek en Tekenen & Schilderen zijn er dit seizoen ook weer
wat nieuwe cursussen. Wat dacht je van Theater & Musicaldans? Of een basiscursus
Producing?
Klik hier voor meer info: Kaliber Kunstenschool

7

