’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. 19
01-02-2019
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.

OUDERAVONDEN:
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.)
do. 11 april
ma. 25 mrt.

: drie kleuterklassen (leerijpheid)
: klas 2 Nicole

KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:
*
Donderdagavond 11 april is er een ouderavond over leerrijpheid. Alle ouders zijn
hiervoor uitgenodigd!
Kleuterklas Margot:
*
Maandag 4 februari vieren we het lichtjesfeest in de klas. Alle kaarsjes worden
opgebrand. We beginnen deze dag niet in de kring maar aan de tafel.
De kinderen krijgen deze dag een walnotenkaarsje mee naar huis. Wilt u deze voor de
veiligheid, net als een drijfkaarsje, branden in een glaasje water?
*
Wilt u uw kind bij koud weer een vestje of bodywarmer mee naar school geven?
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Kleuterklas Kim/Nienke:
*
Maandag vieren we het 'lichtjesfeest' (Maria Lichtmis). We hebben zelf kaarsjes
gemaakt van alle restjes kaarsvet. Deze kaarsjes branden we helemaal op en hiermee
sluiten we de 'lichtjesperiode' (van Sint Maarten tot nu) af. De kinderen krijgen ook
een kaarsje mee naar huis.
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.
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?
*
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.
*
Woensdag 6 febr is het schaaktoernooi. Er doen 2 teams mee van onze school.
Komt u kijken?
*
Ma 25/2 en do 28/2 zullen overdag de VO gesprekken plaatsvinden. Houdt u a.u.b. in
uw agenda rekening mee. De gesprekken vinden plaats met Mirjam en Annemiek.
Annemiek is dan vrijgeroosterd om deze gesprekken te kunnen laten plaatsvinden.
U krijgt zo snel mogelijk een uitnodiging voor de gesprekken die u kunt invullen.
*
In de week van 20 t/m 24 mei vindt de praktische verkeersproef plaats voor klas
6/groep 8. Wij moeten als school 4 vrijwilligers aanbieden die een ochtend langs de
kant van de weg willen zitten. U kunt aangeven op welke dag u dat wilt doen. Ik weet
pas heel laat wanneer onze klas zelf meedoet met het fietsen, hoogstwaarschijnlijk
maandag of donderdag in die week. Tijden zijn van 8.15 tot 12.00 uur. Wie komt
helpen? Graag mailen naar Annemiek en aangeven op welke ochtend(en) u kunt.
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Nieuws van de directeur:
Ouderbijdrage 2018
Voor vele speciale materialen en voor het vieren van de jaarfeesten
vraagt de school een ouderbijdrage. Met deze extra bijdrage kunnen
wij deze activiteiten en materialen bekostigen. Naast de vergoedingen
van het rijk is onze school hiermee in staat om ons Vrijeschool
onderwijs goed vorm geven.
We ontvangen jaarlijks zo’n € 20.000,- aan ouderbijdrage. Het is
zinvol om de inkomsten en uitgaven op papier te hebben staan en aan
te geven waar uw ouderbijdragen aan besteed zijn in het afgelopen
jaar. Met de medezeggenschapsraad van de school bespreek ik dan ook
in hun vergadering de verantwoording van de ouderbijdragen.
Renovatie toiletten
De planning is om in voorjaarsvakantie en meivakantie alle toiletblokken op te knappen.
Zodoende hebben we de minste overlast. Wellicht moeten kinderen tijdelijk na die vakanties
een ander toiletblok gebruiken. Maar voor de renovatie van de toiletten moet dat gewoon
even. De plannen zien er goed uit.
Twee teams naar schaaktoernooi
Lokaal wordt er een schaakkampioenschap georganiseerd.
Met twee teams uit de hoogste klassen doen we hier aan mee.
Het toernooi vindt volgende week woensdagmiddag plaats in
“De Schelf”. Wij wensen de kinderen succes!

Maria Lichtmis
Alle grote feesten van het jaar hebben een
voorbereidingstijd. Zij duren ook na hun hoogtepunt
nog voort en klinken nog lang na. De dag waarop de
kersttijd definitief wordt afgesloten is van oudsher
een feestdag. Het is Maria Lichtmis, 2 februari.
Vanwege het weekend vieren wij Maria Lichtmis
a.s. maandag 4 februari op school. U hoort er via uw
kind vast iets meer over, of vraag er anders naar.

Met een hartelijke groet, 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)
Inloopochtend/inschrijfavond kleuterklassen:
Op woensdag 6 februari is er een inloopochtend in de kleuterklassen en op dinsdag 12
februari is er een inschrijfavond. Deze ochtend en avond zijn bedoeld voor ouders die nog
geen kinderen bij ons op school hebben.
De beste ambassadeurs van onze school zijn de ouders zelf! Wilt u daarom eventuele
belangstellenden voor onze school attenderen op deze ochtend en avond (en wellicht ook op
het feit dat onze school (via Christoforus Kinderopvang) buitenschoolse opvang en een
peuterhuis kan bieden in ons schoolgebouw!?
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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.
Er zijn plekken vrij in het Peuterhuis. Voor informatie kunt u bellen met de groepstelefoon
van Christoforus Almelo: 06-15434849.
Op afspraak is het mogelijk om eens een kijkje te komen nemen.
Koning Winter:
De winter begint op 21 december, de datum waarop ook de kortste nacht valt. Vanaf dan
gaan de dagen weer lengen.
In de winter komen vooral de koele kleuren op de seizoenstafel. Voorbeelden zijn: zacht
groen en zacht blauw. Op de tafel worden stenen en kristallen geplaatst. Ook een vaas met
takken van groenblijvende bomen en struiken, in plaats van bloemen.
Na de advent wordt de seizoentafel ingericht als Wintertafel. Nu worden er winterse
taferelen gemaakt als: Koning Winter, Olle op ski's, winterdieren, ijs en een Iglo. Met watten
wordt sneeuw nagebootst en een spiegel beeldt heel goed een bevroren vijver uit. Stukken
natuursteen, bijvoorbeeld speksteen, lijken op ijsbergen en ijsschotsen. Aan het einde van de
winter kan Vrouwtje Dooi worden gebruikt als overgang naar de lente....
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BIJLAGEN:
Studiegroep Filosofie van de Vrijheid:
Afgelopen woensdag was de derde avond van de studiegroep Filosofie van de Vrijheid.
Thema van deze avond was ‘Tegenstanders van de Vrijheid.’
Hoe moet je je voorbereiden om de waarnemingen vanuit de geestelijke wereld te kunnen
onderscheiden? Hoe weet je of het illusie is of werkelijkheid, of het droom is of realiteit, heb
je met een visioen van doen of van echte waarneming? Aan de hand van een persoonlijk te
creëren voorstelling van een brandende bramenstruik en Mozes konden we haarfijn
waarnemingen doen aan ons eigen proces van voorstellingen scheppen. Van Spinoza leerden
we dat een steen wellicht wel bewust kan zijn van zijn beweging maar niet van de oorzaak
van de beweging. Als hij deze beweging wenselijk acht kan hij denken vrij te zijn. Spinoza:
"Dit is nu de hooggeroemde vrijheid van de mens, waarop allen zo prat gaan en die
alleen hierin bestaat, dat de mensen zich wel bewust zijn van hun begeren, maar de oorzaken
die hen drijven, niet kennen.” We eindigden de avond met het Goetheaans gesprek.
Uitgangspunt was de zin: “Ons leven en handelen wordt alleen maar bepaald door onze
neigingen, drang, begeerten, driften, hartstochten, instincten en reflexen. Vrijheid bestaat
niet.”
Volgende week bestuderen wij het grote spanningsveld in ’s mens ziel. Aan de ene kant voelt
de mens zich afgescheiden van de wereld en tegelijkertijd komt hij er uit voort en is hij er
één mee.
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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