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In het wekelijkse Vergeet-mij-nietje vindt u berichten over bijvoorbeeld nieuws en 

mededelingen uit de klassen, allerlei praktische zaken, schoolagenda, (culturele) 

activiteiten etc. 

Het Vergeet-mij-nietje verschijnt wekelijks op vrijdagochtend (tenzij anders 

aangegegeven) en wordt via de mail naar ouders verstuurd 

Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren via administratie@devrijeschoolalmelo 

Kopijsluiting is elke vrijdag om 09.00 uur (tenzij anders aangegeven). 

’t Vergeet-mij-nietje 
 

 
 

Wekelijkse nieuwsbrief van 
  

De Vrije School Almelo 
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Vergeet-mij-nietje nr. 16 

11-01-2019 
 

AGENDA: 
 

  

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

  eindigt deze schooldag voor alle kinderen om 13.00u. 

vrij. 11 jan.  : opvoeringen Driekoningenspel om 16.30u. en 19.30u. 

ma. 4 febr.  : spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20u. tot 14.35u. 

woe. 6 febr. : inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u. Deze ochtend is bedoeld 

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

 di. 12 febr.      : informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze avond is bedoeld voor 

  ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. 

 di. 12 febr.   : spreekuur Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW), van 14.15-15.30u. 

  in de therapieruimte aan de kleuterkant van de school. 

 vrij. 15 febr.  : studiedag VSA; alle kinderen zijn de hele dag vrij. 

 ma. 18 febr. t/m 

 vrij. 22 febr.  : voorjaarsvakantie 

 di. 26 febr.   : klassenoudervergadering, aanvang 20.00u. 

 za. 9 mrt.   : Open Dag van 10.00-13.00u. 

 woe. 13 mrt.  : klassenpresentaties, aanvang 11.45u., voor ouders en belangstellenden. 

 

                 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklas Margot: 

* We kunnen goed kaarsenstompjes gebruiken.  Wilt u uw kind een paar  meegeven naar 

school? 

* Vrijdag 18 januari heeft Margot een BAPO-dag. Juf Nienke neemt deze dag over. 

 

Klas 4 Marieke: 

* Willen jullie thuis de tafels (én deeltafels) nog eens doornemen met de kinderen?  

* Afgelopen week zijn we, o.l.v. enthousiaste docenten van Theater Sonnevanck uit 

Enschede, aan het werk geweest met het maken van een film n.a.v. de voorstelling 

Orfeo waar we in oktober naar toe zijn geweest. We hebben de les 'spelen' en 'muziek' 

nu gehad. Volgende week komt 'storyboard' en 'filmen' nog aan bod. Het resultaat zal 

een film zijn waarin we zelf te zien zijn terwijl we een opera opvoeren, die we zelf 

gemaakt hebben. We krijgen deze workshops cadeau van het Theater en zijn daar heel 

blij mee. Als de film af is willen we proberen om die 'openbaar' te laten zien, bv in 

onze grote zaal. 
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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. 

*        Veel kinderen hebben te veel etuis en te volle etuis. De etuis passen niet in de kastjes,  

          materiaal valt op de grond etc. Volgende week ga ik veel spullen uit de etuis mee naar  

          huis geven. Wilt u misschien helpen dat de etuis niet uitpuilen en geordend blijven?  

*        De kinderen hebben vanaf a.s. maandag een whiteboardstift nodig. Wilt u deze 

meegeven? 

 

Klas 4-5-6: 

* Een deel van ons kinderkoor heeft op 23 dec prachtig gezongen tijdens het 

Jubileumconcert van de mannenkoren. Wat kunnen de zangers trots zijn! Van het geld 

dat dit concert heeft opgeleverd, aangevuld met een beetje geld van school, worden 

nieuwe instrumenten gekocht voor in de klassen. 

Afgelopen week hebben we ons al kort even gebogen over het nieuwe project dat op 

de agenda staat. Op 22 maart mogen we meezingen tijdens de opvoering van de 

bijzondere Lukaspassion van Johann Heinrich Rolle. De kinderen hebben woensdag 

een inschrijfformulier meegekregen en kunnen zich ook volgende week nog opgeven.  

Ons kinderkoor is gevraagd om mee te werken aan de Lukaspassion. Dit bijzondere 

stuk is nog maar weinig opgevoerd en dat heeft de dirigent Wolfgang Lange doen 

besluiten om het op diverse plaatsen in Nederland op te voeren. Op onderstaande 

website is meer informatie te vinden: 

http://wolfganglange.nl/lukaspassion/ 

Vandaag (9 januari) hebben we al een stuk gezongen van de ongeveer 12 koralen 

waarin we mogen meezingen tijdens het concert. Zo heb je al een beetje kennis kunnen 

maken met deze oude muziek. Er zal een professioneel koor meedoen (grote mensen) 

en een orkest.  

De opvoering is op vrijdag 22 maart in de Georgiusbasiliek (waar we ook met de 

mannenkoren hebben gezongen) om 20.15u. Wanneer de generale precies is, weten we 

nog niet. 

 

Nieuws van de directeur: 

 

Schade aan schoolgebouw in kerstvakantie 

In de afgelopen kerstweken hebben we helaas te maken gehad met de nodige schade. Ruit 

kapot, bloembakken omgegooid, moestuin beschadigd en regenpijp vernield. Ook zijn twee 

banken weggehaald. Zinloos, vervelend en uiteraard niet bekend wie de daders zijn.  

Afijn, het komt allemaal wel weer goed, maar is toch jammer en  kost geld en tijd.  

 

 

 

 

http://wolfganglange.nl/lukaspassion/


4 

 

Syl voorleeskampioen 2018-2019 

Na een voorselectie in de klassen werd op 17 

december een spannende finale gehouden. Het was 

niet eenvoudig, maar de jury was unaniem en 

benoemde Syl Zimmermann uit klas 6 tot 

voorleeskampioen van onze school. Syl mag nu op 

zaterdag 19 januari de school vertegenwoordigen in 

de finale met andere voorleeskampioenen uit 

Almelo. Deze finale wordt gehouden in de bieb. 

Succes!!   

 

Juf Marieke van klas 4 afwezig 

Vanaf 21 januari a.s. is Marieke enige tijd afwezig vanwege een korte ziekenhuisopname en 

de nodige hersteltijd. Hoe lang het precies duurt, is nu nog niet te zeggen. Naar verwachting 

zal zij 4 weken geen les kunnen geven.  

In die periode zijn juf Wendy en juf Maaike haar vervangers. Dat is prettig, want beiden zijn 

goed bekend met de kinderen en met onze school. Zij zullen de klas o.a. door de toetsperiode 

helpen. De bijbehorende oudergesprekken zal Marieke zelf voeren als ze weer op de been is. 

De koorlessen op woensdag gaan gelukkig gewoon door. Mariette Effing, een ervaren 

dirigente van kinderkoren, neemt deze taak van Marieke tijdelijk over.  

Wij wensen Marieke uiteraard het beste toe! 

 

Jubileumconcert 

Op zondag 23 december werkte de school onder de 

bezielende leiding van juf Marieke en juf Nadja op 

de piano mee aan het jubileumconcert van twee 

Almelose koren. Prachtig gedaan allemaal! 

 

(Je ziet ze bijna niet, maar achter het orkest staan 

dus onze 27 zangers en zangeressen en die waren 

heel goed te horen).  

 

 

Ecoraad van start 

Volgende week woensdag 16 januari om 20.00u. komt voor de eerste keer de Ecoraad bijeen. 

Samen met een aantal ouders staan we stil bij hoe wij omgaan met zaken als duurzaamheid 

en hoe we in de toekomst hiermee om zouden kunnen gaan.  

Mocht u bij deze startbijeenkomst willen aanschuiven dan bent u van harte welkom. Graag 

vooraf even doorgeven aan Grietje of Hans.  

                                                                              

Met een hartelijke groet en hopende dat iedereen een mooi 2019 tegemoet gaat,   

 

Hans Verkley 
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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 4 februari, 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/Wendy, klas 1 en 5) en Annemiek (klas 6) 

 

Luizencontrole afgelopen dinsdag: 

Afgelopen dinsdag is er weer een schoolbrede luizencontrole gedaan. Er is geen enkel kind 

met luizen of neten aangetroffen! Dit is bijzonder fijn! Laten we dit vooral zo houden, dus 

blijf uw kind(eren) regelmatig goed controleren op hoofdluis en neem zonodig maatregelen. 

Zo blijven we hopelijk nog lang hoofdluisvrij! 

 

Medezeggenschapsraad: 

Van de ouders in de MR, 

De MedezeggenschapsRaad geeft ouders en leerkrachten invloed op het beleid van de 

school. Voor sommige beslissingen is instemming nodig van de MR, bijvoorbeeld 

verandering van het schoolplan. Op andere vlakken adviseren we Hans Verkley, zoals 

wijzigingen van het financiële beleid.  

De MR bestaat uit twee onderwijskrachten: Hilde en Grietje. En twee ouders: Martijn en 

Bonnie. 

Wat bespreken we zoal? 

Vorige vergadering o.a. de klimaatcontrole waar Hans een onderzoek, een plan en daarna 

natuurlijk de actie voor neemt. Na de aanpassing zijn de tropische dagen in de klaslokalen 

voorbij. Een ander agenda punt was de begroting en het meerjarenbeleidsplan waar ook 

Athena een zeg in heeft. 

In de MR bespreken we ook de voortgang van vele andere zaken die de school en 

betrokkenen raken. Het doel is om onze school de fijnste plek voor onderwijs te laten zijn en 

nog mooier te laten worden. 

Wij vertegenwoordigen jou als ouder in de MR. Heb je vragen aan ons of wil je dat we iets 

bespreekbaar maken in de MR? Spreek ons gerust aan! 

Martijn & Bonnie  

 

Eerder vrij i.v.m. opvoering Driekoningenspel: 

I.v.m. de voorbereidingen voor het opvoeren van het Driekoningenspel, zijn alle kinderen 

vandaag om 13.00u. vrij. 

 

Driekoningenspel vrijdag 11 januari 2019:  
Vandaag wordt het Driekoningenspel 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 

mailto:vertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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(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. 

 

 
 

Parkeren 
Wij willen u dringend vragen om tijdens het Driekoningenspel vandaag, uw auto NIET te 

parkeren aan de Biesterweg of Grasbroek! Er is voldoende parkeer gelegenheid in de 

parkeervakken van Nederhoven 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. 

 

BSO: 

De eerste week van 2019 begon met een bezoek aan de kinderboerderij. De BSO kinderen 

die er in de kerstvakantie waren, hebben genoten van dit uitstapje! Met de bus zijn we samen 

op pad gegaan. Geitjes geborsteld, konijntjes geaaid, kleurplaten ingekleurd en wat lekkers 

met sap gehad. We hadden veel plezier samen.  

 

Peuterhuis: 

Het was even wennen om na 2 weken vakantie weer terug te zijn, maar ook bij het 

Peuterhuis was het deze week weer gezellig. De leukste verhalen over vuurwerk werden 

gedeeld en we hebben tijdens een wandeling het paardje wat wortels gegeven.  

Vergeten jullie niet laarsjes, een extra setje kleding en een regenbroek mee te geven? Met dit 

natte weer wordt de kleding van de kinderen snel vies.....  

 
 

 

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. 
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- 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 
  

 
 

 

 

Info bulletin dokter Slot: 

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

info bulletin dokter Slot 

 

 

 

http://nationalevertelschool.nl/
http://www.e-act.nl/ah/site?b=dGVtcGxhdGUuaWQ9MjUwMzAwJnJlbGF0aW9uLmlkPTIyMDMxNjYmYWRtaW4uaWQ9MTEyNyZhY3Rpb24uaWQ9MCZ0cmlnZ2VyLmlkPTAmbWFpbGluZy5pZD0yMjE0MjAmcGFnZVRlbXBsYXRlLmlkPTI1MDMwMCZlbWFpbC5pZD0yMTY1NzkyMTc=

