’t Vergeet-mij-nietje
Wekelijkse nieuwsbrief van

De Vrije School Almelo

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).
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Vergeet-mij-nietje nr. 17
18-01-2019
AGENDA:
ma. 4 febr.
woe. 6 febr.
di. 12 febr.
di. 12 febr.
vrij. 15 febr.
ma. 18 febr. t/m
vrij. 22 febr.
di. 26 febr.
za. 9 mrt.
za. 9 mrt.
woe. 13 mrt.

: spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20u. tot 14.35u.
: inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u. Deze ochtend is bedoeld
voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben.
: informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze avond is bedoeld voor
ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben.
: spreekuur Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW), van 14.15-15.30u.
in de therapieruimte aan de kleuterkant van de school.
: studiedag VSA; alle kinderen zijn de hele dag vrij.
: voorjaarsvakantie
: klassenoudervergadering, aanvang 20.00u.
: Open Dag van 10.00-13.00u.
: Lukaspassion concert, aanvang 19.00u. in de Georgiusbasiliek Almelo
: klassenpresentaties, aanvang 11.45u., voor ouders en belangstellenden.

KLASSENINFORMATIE:
Kleuterklas Nienke/Kim:
*
We kunnen goed kaarsenstompjes gebruiken. Wilt u uw kind een paar stompjes
meegeven naar school?
*
Het weer wordt kouder en guurder, denkt u aan gepaste kleding om lekker buiten te
kunnen spelen?
Klas 3 Joost:
*
Klas 3 gaat a.s. maandagochtend naar de bibliotheek voor de theatervoorstelling
‘dichten is niet ENG!’ We hebben voldoende vervoer, prima geregeld!
Klas 4 Marieke:
*
De film van Orfeo is woensdag opgenomen, het belooft iets heel moois te worden.
Zodra de film, gemonteerd en wel, in ons bezit is, zullen we iedereen uitnodigen om
gezellig te komen kijken
*
Juf Rian neemt donderdag a.s. afscheid van onze klas, ze gaat de rest van het jaar
donderdags naar de klas van juf Margot.
*
Er is een belangrijke verandering in de planning van het Lukaspassionconcert
gekomen. Voor nadere informatie hierover zie bij ‘algemene mededelingen’ hieronder.
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Klas 5 Carmen/Wendy:
*
Wie wil helpen met naaien van etuitjes van de geborduurde lapjes van de kinderen?
Ik heb er al een aantal genaaid, maar zou het fijn vinden als iemand wil helpen.
*
Er is een belangrijke verandering in de planning van het Lukaspassionconcert
gekomen. Voor nadere informatie hierover zie bij ‘algemene mededelingen’ hieronder.
*
Voor afspraken bij artsen, tandartsen, orthodontisten etc. tijdens schooltijd, graag een
verlof aanvraag indienen. Voor meer info hierover zie hieronder bij ‘algemene
mededelingen’.
*
Aanstaande maandag gaan we voor het eerst in de moestuin kijken. Dit zal onder
leiding van Jan (al jaren onze tuinman) en Merijn (de vader van Jasper uit onze klas)
gebeuren. De week daarna zal, tot aan de voorjaarsvakantie, op de maandag een combi
tuinbouw/ ICT onstaan. De ICT lessen zullen door Maaike Wigger gegeven worden.
Na enige tijd zullen de groepen ruilen
Klas 6 Annemiek:
*
Morgenavond (za 19/1) vertegenwoordigt Syl onze school bij de voorleeswedstrijd.
Veel succes!!
*
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. Wilt u helpen dat de etuis niet uitpuilen
en geordend blijven?
*
De kinderen hebben een whiteboardstift nodig. Veel kinderen hebben er al één. Wilt u
er een meegeven als u dat nog niet heeft gedaan?
*
Sommige kinderen hebben een kapotte passer. Wilt u zo nu en dan eens navragen of al
het werkmateriaal nog compleet is?
*
Er is een belangrijke verandering in de planning van het Lukaspassionconcert
gekomen. Voor nadere informatie hierover zie bij ‘algemene mededelingen’ hieronder.
Nieuws van de directeur:
100 jaar Waldorf scholen
Dit jaar wordt uitgebreid stil gestaan bij het eeuwfeest van vrijescholen. Wat maakt deze
scholen zo bijzonder? Waarom neemt de
belangstelling van ouders voor deze vorm van
onderwijs zo enorm toe?
Op onze website www.devrijeschoolalmelo.nl kunt u
over 100 jaar Waldorf scholen een video bekijken.
Het ligt in de bedoeling om met alle vrijescholen,
waaronder dus ook de Athena scholen op 19-9-2019
een speciale dag te organiseren.
Typecursussen
Hoe is het schoolbeleid in deze? Regelmatig ontvangen we
folders of telefoontjes van bedrijven over de mogelijkheid van
typecursussen. We attenderen daar de leerlingen van de
klassen 5 en 6 op en bij hun lokaal hangt of ligt een folder.
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Daar laten we het verder bij. De keuze is aan ouders om hier iets mee te doen.
Integraal KindCentrum (IKC)
Onze school maakt deel uit van het IKC Schelfhorst. Samen met een wijkvertegenwoordiger
worden regelmatig zaken besproken betreffende de
scholen en kinder/peuteropvang in onze wijk.
Zo staan a.s. maandag 21 januari zaken als het VVE
wijkbudget, VVE thuis, ontwikkelingen 0-18jarigen via
GGD/JGZ en de gezamenlijke Open Dag van 13 maart
op de agenda. Ook maken we kennis met de
jongerenwerker van Avedan.
De bijeenkomst is dit keer ’s middags in onze school.
Volgende keer
Informeer ik u nader over de landelijke stakingsdag van 15 maart, onderwijsacties speciaal
door schoolleiders en over de renovatie van de toiletten, want dat laatste gaat nu echt spoedig
gebeuren.
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 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)
Gymkleding:
Wie heeft er een setje gymkleding/ gymschoenen over voor in noodgevallen? Deze blijven
op school, zodat alle kinderen op donderdag mee kunnen gymen als er incidenteel de kleding
wordt vergeten. Graag vanaf maat 128.
Lukaspassion zeer belangrijke mededeling:
Er is een verandering in de planning van het Lukaspassionconcert gekomen. Het was gepland
op vrijdag 22 maart om 20.15u. maar is verplaatst naar zaterdag 9 maart om 19.00u. De
generale repetitie is op diezelfde dag, waarschijnlijk ’s middags.
De organisatie heeft voor deze verandering gekozen omdat het voor de muzikanten en
zangers beter uitkwam om alle concerten die zij binnen dit project geven te clusteren.
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Kinderen die onverhoopt op die dag niet mee kunnen doen, maar zich wel hadden opgegeven
kunnen zich via de mail bij juf Marieke afmelden. Kinderen die alsnog wél mee willen doen
(uit klas 4, 5 en 6) kunnen zich via de mail bij haar opgeven.
Verlofaanvragen:
Bezoek (tand)arts, orthodontist, therapieën e.d:
Wij verzoeken u dit zoveel mogelijk buiten de lestijden te regelen. Indien er sprake is van
therapieën gaan we ervan uit dat deze altijd ruim van tevoren in overleg met de school
gepland worden. Ons uitgangspunt daarbij zal daarbij altijd zijn: het voorkomen van
lesverzuim. Om een goede communicatie te bevorderen graag persoonlijk bericht met
gebruikmaking van het formulier verlofaanvraag wat op de website van de school is te
downloaden (is te vinden onder het kopje 'Praktische informatie' >> downloads>> 'Formulier
aanvragen buitengewoon verlof') of op te halen bij de administratie. Geen mededeling door
het kind zelf. De verlofformulieren mogen volledig ingevuld ingeleverd worden bij de
schoolleiding (mag ook via de mail: administratie@devrijeschoolalmelo.nl)
Overig verlof en extra vakantie:
De schoolleiding toetst het schriftelijk aangevraagde verlof (incl. reden van het verlof)
overeenkomstig de regels van de leerplichtwet. Tegen de beslissing is op grond van de
Algemene Wet Bestuursrecht beroep mogelijk. Het komt nogal eens voor dat ouders om
diverse redenen verlof vragen. We willen u erop wijzen dat het niet mogelijk is verlof te
verlenen indien de gronden daarvoor volgens de wettelijke regelingen niet aanwezig zijn.
Ook deze aanvragen voor verlof kunt u downloaden via de site of ophalen bij de
administratie van school.

Hebt u de prachtige winterseizoenstafel al gezien bij het keukentje?
We krijgen zin in sneeuw en kou!
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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.

BIJLAGEN:
Van de studiegroep Filosofie van de Vrijheid op de Vrije School Almelo:
Afgelopen woensdag was de eerste avond van de studiegroep Filosofie van de Vrijheid. We
waren met 10 mensen. Na het zingen lazen we een passage uit het beroemde boek de
Filosofie van de Vrijheid. Dit boek is in 1894 geschreven door Rudolf Steiner, de
grondlegger van het vrijeschoolonderwijs. Met drie verschillende kleuren ontleedden wij uit
dit boek een moeilijke tekst. We deden dit zin voor zin. Dat was voor sommigen hard
werken. We ontdekten dat ploeteren op een tekst de eigen werkzaamheid opwekt en dat we
er gezond en actief van werden. We eindigden de avond met een inspirerend Goetheaans
gesprek. De werkzin daar en uitgangspunt van het gesprek was de vraag: Wat is
de oorsprong en de betekenis van het denken?
De studiegroep de Filosofie van de Vrijheid komt t/m 20 februari elke woensdagavond
bijeen. De avonden zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Informatie en opgave:
info@nationalevertelschool.nl / M: 06 - 133 47 333
Wim Wolbrink
Vader van twee kinderen op de Vrijeschool Enschede
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Theater & Musical bij Kaliber Kunstenschool
In Almelo beschikt Kaliber Kunstenschool over een professionele theaterschool met aanbod
voor jong en oud. Kinderen kunnen bij ons beginnen met het volgen van lessen als ze 4 jaar
zijn, bij Kleutertheater, en zich blijven ontwikkelen. Zo kunnen ze helemaal doorstromen tot
aan de Talentenklas. Naast de jaarcursussen biedt Kaliber ook workshops en korte cursussen
ter kennismaking of verdieping.
Wil je weten of de theater- of musicallessen bij jou passen, kies dan voor een korte cursus. In
10 lessen maak je kennis en ga je onder leiding van de professionele docent bezig met
acteren, overtuigend spelen, dans en zang. Als je nu inschrijft met vermelding van je school
(in het veld ‘kortingscode’), dan betaal je geen €89,-, maar slechts €69,- voor 10 lessen!
Waarom nog wachten? Bekijk al het aanbod op www.kaliberkunstenschool.nl/korte-cursus.
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