’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. 18
25-01-2019
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 Margot:
*
Deze week hebt u voor de 2e helft van het schooljaar een schoonmaakrooster
gekregen. Wilt u kijken of het moment u schikt? Anders graag onderling ruilen en dit
aangeven op de lijst op het prikbord.
We gaan ook dit jaar weer met z'n allen de grote schoonmaak op het eind van het
schooljaar doen, zie het rooster. Wilt u deze datum ook noteren in uw agenda?
*
We zijn op zoek naar goede koffiemolens. Wie kan ons hier aan helpen?
Klas 4 Marieke:
*
Generale repetitie van de Lukaspassion:
Vanuit de organisatie van dit project is het volgende bericht binnen gekomen:
Op zaterdag 9 maart start de generale repetitie met de kinderen (plus een deel van
het orkest) om 16.00 uur in de kerk.
Daarna repeteren koor, orkest en solisten, dus dan kunnen de kinderen naar huis.
Ten aanzien van de kleding van de kinderen: de kinderen mogen nette, kleurrijke
kleren aan, het liefst zonder tekst.
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Klas 5 Carmen/Wendy:
*
Generale repetitie van de Lukaspassion:
Vanuit de organisatie van dit project is het volgende bericht binnen gekomen:
Op zaterdag 9 maart start de generale repetitie met de kinderen (plus een deel van
het orkest) om 16.00 uur in de kerk.
Daarna repeteren koor, orkest en solisten, dus dan kunnen de kinderen naar huis.
Ten aanzien van de kleding van de kinderen: de kinderen mogen nette, kleurrijke
kleren aan, het liefst zonder tekst.
Klas 6 Annemiek:
*
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?
*
Vrijdag 1 februari heb ik een studiedag van de rekenspecialisten van Stichting Vrije
Scholen Athena. Vervang is geregeld.
*
Generale repetitie van de Lukaspassion:
Vanuit de organisatie van dit project is het volgende bericht binnen gekomen:
Op zaterdag 9 maart start de generale repetitie met de kinderen (plus een deel van
het orkest) om 16.00 uur in de kerk.
Daarna repeteren koor, orkest en solisten, dus dan kunnen de kinderen naar huis.
Ten aanzien van de kleding van de kinderen: de kinderen mogen nette, kleurrijke
kleren aan, het liefst zonder tekst.
Nieuws van de directeur:
Belangstelling voor de school – kennismakingsmogelijkheden – Open Huis
Over belangstelling voor onze school hebben we niet te klagen. Er stromen vele nieuwe
kinderen in de loop van het schooljaar binnen. Dat is plezierig uiteraard.
Op dit moment kent de school geen wachtlijsten meer. Ouders met kinderen geboren in het
najaar van 2015 en later zijn van harte welkom om:
-Nader kennis te maken op de inloopochtend (woensdag 6 februari – 8.30-10.00u.)
-De informatie-/inschrijfavond te bezoeken (dinsdag 12 februari – 20.00-21.30u.)
Op onze website www.devrijeschoolalmelo.nl treft u een overzicht aan met alle data.
Op zaterdag 9 maart is van 9.00-13.00u. het Open Huis voor De Vrije School Almelo én
kinderopvang/peuterhuis Christoforus.
Op woensdag 13 maart houden alle scholen van de wijk Schelfhorst hun Open Huis en ook
dan zijn ouders van harte welkom van 9.00-12.00u. om de school van nabij mee te maken.
Nieuwe schoolcoach – Elise de Geest
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Twente Noord. Iedere school
heeft een schoolcoach. Onlangs is Elise de Geest gestart bij ons. Zij volgt Gineke Nawijn
op. Elise kent De Vrije School Almelo uit het verleden, daar zij eerder een periode bij ons
heeft gewerkt.
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De schoolcoach is voor ons een sparringpartner en ondersteunt leerkrachten en ouders als het
gaat om opvoedings- of onderwijsvraagstukken. Zij is een expert op deze terreinen en werkt
vooral preventief.
Ziekmelden van kinderen
Wij willen u vragen om ziekmeldingen telefonisch door te geven. Hierdoor kan er contact
zijn over de aard van de afwezigheid van uw zoon of dochter. Liever niet via de mail, want
het risico bestaat dat deze te laat gelezen wordt door ons.
Het liefst bellen vanaf 8.00u. Om 8.15u. is het wellicht even moeilijk om ons te bereiken,
omdat we dan kort in de zaal staan vanwege de ochtendspreuk. Probeert u het dan nogmaals.
Stakingsdag 15 maart – actie van schoolleidersvereniging
Zoals het er nu uitziet zal de school als gevolg van een landelijke onderwijsstaking op
vrijdag 15 maart gesloten zijn. Wij geven u dit nu reeds door zodat u daar rekening mee kunt
houden. Definitief uitsluitsel hierover volgt later.
De actie komt voort uit de grote bezorgdheid van het onderwijsveld over de hoge werkdruk,
het tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel en de blijvende achterstelling in
salariëring vergeleken met het voortgezet onderwijs.
De algemene vereniging van schoolleiders (AVS) roept op om in de week van 4 t/m 8
februari a.s. ziektevervanging niet te regelen. Het goed regelen van vervanging is vaak een
behoorlijke klus en vraagt veel aandacht, temeer daar er nauwelijks vervangers zijn. In onze
school kan ik gelukkig op aantal mensen een goed beroep doen voor zowel de
ziektevervanging als voor studie of bijzonder verlof. Maar het vereist iedere keer keuzes en
afwegingen. Daarnaast zijn er behoorlijk wat regelzaken bij het vervangen van collega’s
(administratie, ouders informeren, contact met zieke, informeren vervanger). Toch vind ik de
actie niet echt logisch, want de kans dat zaken vastlopen en kinderen en collega’s de dupe
zijn is groot. Ook al sta ik achter de doelen van de bond, de ziektevervanging zal geregeld
worden (en nu maar hopen dat iedereen op de been blijft…….).
Kunstwerken klas 5
Vanaf de zomer hebben de leerlingen van
klas 5 en 6 wekelijks vakles van juf Vieke.
Zij is de vakleerkracht handarbeid.
De leerlingen zijn hard aan de slag geweest
met wortelstokken. En gezet op een sokkel
zijn het echte kunstwerken geworden!

Met een hartelijke groet, Hans Verkley

4

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)

Deze week hingen de gangen vol met warme jassen, mutsen, sjaals, handschoenen en laarzen;
kortom: winter
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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.
Peuterhuis & BSO
Koning Winter heeft zich deze week gelukkig laten zien. Tot grote
vreugde van de peuters en de kinderen van de BSO. Wat een pret
deze sneeuw!! Dan wil je toch niets liever dan een mooie
sneeuwman maken!!
Helaas hebben nog niet alle kinderen passende kleding voor de
kou en het buitenspel mee. Beste ouders, denken jullie aan laarzen,
sjaal, muts en handschoenen ?
En voor warme slofjes of anti-slip sokken binnen, zodat wij onze
voeten warm houden.
Volgende week schenken wij aandacht aan de Maria Lichtmis viering. Hiervoor kunnen wij
goed kaars stompjes gebruiken. Graag meegeven als jullie thuis nog wat hebben liggen. Daar
zullen wij erg blij mee zijn.

BIJLAGEN:
Van de studiegroep Filosofie van de Vrijheid op de Vrije School Almelo:
Afgelopen woensdag was de tweede avond van de studiegroep Filosofie van de Vrijheid. Op
de vraag over hoe het de deelnemers de afgelopen week gegaan was, ontdekten we dat de
bijeenkomst veel heeft los gemaakt: “Het heeft me helderheid gebracht”, zei de een. “Ik voel
een sterke drang om nog meer te weten”, vulde een ander aan. En een derde vertelde dat de
tijd dringt om inzichten vanuit de geestelijke wereld nu in de praktijk te brengen. Allen
vinden de bijeenkomsten gezondmakend of met een mooi woord: hygiënisch.
Daarna lazen we een tekst van Prokofieff over de twee zuilen van Steiners werk die als de
twee pilaren Jachin en Boaz, zijn leven larderen: De Filosofie van de Vrijheid en de
Grondsteenspreuk. Die twee pilaren ontdekten we ook in een van de zegels van de
Apocalyps van Johannes. Zie afbeelding.
We eindigden de avond met het Goetheaans gesprek. De beginzin was deze keer een
controversiële: “Met je hart kun je niet denken!” Wederom was de avond helaas veel te kort.
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Volgende week bestuderen wij vier tegenstanders van de menselijke vrijheid waaronder
Spinoza en Hartmann.
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

Info bulletins dokter Slot:
Hierbij weer een nieuw infobulletin van dokter R.M. Slot, arts integratieve geneeskunde:
info bulletin dokter Slot ‘helpt kippensoep tegen griep?’
Meet and Eat met vluchtelingen! Stichting Present Almelo
Vluchtelingen van het AZC en statushouders in Almelo hebben het
niet gemakkelijk. Vanuit een moeilijke situatie proberen ze hier een
nieuw bestaan op te bouwen. En dat valt niet altijd mee. Een lang
verblijf op het AZC, onzekerheid, een nieuwe cultuur en een vreemde
taal zijn een paar uitdagingen waar ze mee te maken hebben.
Stichting Present Almelo organiseert op zaterdag 9 maart 2019 voor de zesde keer een “Meet
& Eat.” Een laagdrempelige manier om iets voor vluchtelingen te betekenen.
Voor meer info: www.presentalmelo.nl/meet-eat
Europa Kinderhulp:
Europa Kinderhulp is een vrijwilligers organisatie zonder
subsidie steun en wil graag kinderen een vakantie bieden die
anders niet op vakantie gaan. Ze zijn daarom dringend op zoek
naar mensen die de kinderen daarvoor de mogelijkheid willen
geven.
Voor meer info: www.europakinderhulp.nl
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