’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. 20
08-02-2019
AGENDA:
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 maart
woe. 13 maart
ma. 18 maart
woe. 20 maart

: 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 (voor meer info
hierover zie onder “bijlagen”).
: studiedag VSA; alle kinderen zijn de hele dag vrij.
: voorjaarsvakantie
: klassenoudervergadering, aanvang 19.30u.
: Open Dag van 10.00-13.00u.
: Lukaspassion concert, aanvang 19.00u. in de Georgiusbasiliek Almelo
: klassenpresentaties, aanvang 11.45u., voor ouders en belangstellenden.
: Open Dag basisscholen Schelfhorst van 9.00-12.00u.
: 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.

OUDERAVONDEN:
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.)
woe. 27 febr.
ma. 25 mrt.
do. 11 april

: klas 3 Joost
: klas 2 Nicole
: drie kleuterklassen (leerijpheid)

KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:
*
Donderdagavond 11 april is er een ouderavond over leerrijpheid. Alle ouders zijn
hiervoor uitgenodigd!
Kleuterklas Margot:
*
Dinsdag a.s is juf Anny in de klas
Klas 3 Joost:
*
Maandag 11 februari starten we in de klas met de Heemkunde periode “De Boerderij,
Van graan tot brood”. Tijdens deze periode maken we 3 keer een uitstapje:
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*
*

-Dinsdag 26 februari gaan we naar Korenmolen De Hoop in Almelo.
-Dinsdag 5 maart gaan we naar het Bolletje Bakkerijmuseum in Almelo.
-Vrijdag 8 maart gaan we zelf brood bakken bij Het Erasmus in Almelo.
De hulp van ouders is hierbij heel belangrijk. De klassenouders helpen met het regelen
van deze uitstapjes en zij zullen contact met jullie zoeken voor hulp.
Woensdag 27 februari staat er een ouderavond op de planning, de avond start om
20.00 uur. Wees welkom!
In de week van 4 maart zullen de oudergesprekken plaatsvinden. Vanaf dinsdag hangt
de lijst voor deze oudergesprekken aan het prikbord bij de deur van de klas. Graag
hierop inschrijven!

Klas 5 Carmen/Wendy:
*
We zijn deze week met de toneelperiode gestart.
We zullen het stuk op vrijdag 8 maart om 9.00 uur opvoeren. Het zal maximaal 45
minuten duren.
Voordat het echter zo is, wil ik graag iets aan decor maken, twee 2D piratenschepen.
Wie wil er, in overleg tijdens schooltijd, een groep kinderen helpen hierbij?
Klas 6 Annemiek:
*
Twee teams hebben in een faire en spannende strijd meegedaan aan het
schaaktoernooi. Bij 1 team zag het er lang naar uit dat ze in de prijzen vielen, maar de
teams zaten zeer dicht bij elkaar en ze werden uiteindelijk 4e .
*
Ma 25/2 en do 28/2 zullen overdag de VO gesprekken plaatsvinden. Vandaag of
morgen krijgt u de lijst met tijden opgestuurd. De gesprekken zijn ingedeeld. Zie
verder informatie bij de lijst. De gesprekken vinden plaats met Mirjam en Annemiek.
Annemiek is dan vrijgeroosterd om deze gesprekken te kunnen laten plaatsvinden.
*
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.
ER HEEFT ZICH NOG NIEMAND GEMELD!! WIE O WIE GEEFT ZICH OP?
Klas 4-5-6:
*
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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Nieuws van de directeur:
Verzoek als uw kind wat langer afwezig is
Het is plezierig als uw kind ziek wordt dat u ons belt. Zeker
in deze tijd staat de telefoon zo rond de klok van 8 uur rood
gloeiend.
Het kan voorkomen dat uw kind langer ziek is. Wij vragen u
vriendelijk als dat het geval is (b.v. na drie dagen of na het
weekend) weer een keer naar school te bellen. Zo weet de
leerkracht hoe het met uw kind gaat en of het al weer naar
school komt. Wellicht zijn er nog bijzonderheden om met
juf of meneer te delen.
Ook de klasgenoten kunnen als dat nodig is bijgepraat worden.
Juf Marieke van klas 4 nog niet voor de klas
Het herstel van Marieke vergt de nodige tijd. Dat betekent dat zij ook na de
voorjaarsvakantie niet op school voor de klas staat. De vervanging wordt dan ook na de
voorjaarsvakantie nog enkele weken voortgezet en juf Maaike en juf Wendy zullen dit voor
het grootste deel doen.
De kinderen van klas 4, 5 en 6 krijgen ook tijdens de afwezigheid van Marieke koorles. Juf
Mariette vervangt haar en is in de gelegenheid om dit voort te zetten. Dat is fijn.
Studiedag 15 februari
Volgende week vrijdag hebben alle kinderen vrij vanwege een studiedag van de
medewerkers. Wij gaan ons deze dag bezig houden met het nieuw op te stellen schoolplan.
Waar staan wij als school nu? Wat hebben we bereikt in de afgelopen jaren en waar willen
we in de komende jaren aan werken?
Aansluitend is de voorjaarsvakantie!
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 18 maart, 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)
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LET OP:
Vanaf volgende week verandert het mailadres van
vertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl in
internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
Hoofdluis:
Er is helaas toch weer hoofdluis geconstateerd op school…! Wilt u uw kind thuis goed
hierop nakijken en behandelen?! Na de voorjaarsvakantie is er weer een schoolbrede
hoofdluiscontrole.
Informatie-/Inschrijfavond kleuterklassen:
Op dinsdag 12 februari is er een inschrijfavond kleuterklassen. Deze avond is 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 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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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)
Nieuws vanuit de MedezeggenschapsRaad:
Stichting Vrijescholen Athena maakt als overkoepelend orgaan een strategisch beleidsplan
voor de komende 4 jaar (2019-2023). Op basis van dat plan maakt onze school haar eigen
Schoolplan en SchoolOndersteuningsPlan (SOP). Het SchoolPlan is een beleidsplan voor de
komende 4 jaren. Het SOP is een intern beleidsplan (voor de leerkrachten) waarin
onderwijsinhoudelijke zaken worden uitgestippeld.
Aan deze plannen wordt nu druk gewerkt en in de MR bespreken we de voortgang ervan. Op
sommige onderdelen van deze plannen heeft de MR advies- danwel instemmingsrecht. Daar
kijken we uiteraard kritisch naar.
De klimaatbeheersing blijft op de agenda staan tot alle maatregelen gerealiseerd zijn. Er ligt
een conceptplan, maar door tekort aan materiaal en mensen in de bouw, kan de uitvoering
vertraging oplopen. Natuurlijk houdt Hans Verkley hier toezicht op om de vaart er in te
houden.
Verder zijn diverse andere onderwerpen aan de orde geweest waaronder de subsidie voor een
groen plein, de nieuwe website, en intern (G)MR gerelateerde zaken.
Heb je vragen aan ons of wil je dat we iets bespreekbaar maken in de MR? Spreek ons gerust
aan of mail naar mr@devrijeschoolalmelo.nl
Martijn & Bonnie
Nieuws vanuit de Ecoraad:
ECO gek!
Steeds vaker horen we over ecologie en duurzaamheid. En terecht!
Moeder aarde heeft ons hard nodig!
Op onze school zijn we gestart met een Ecoraad, die zich bezig gaat houden met
verduurzaming van onze school. We gaan jullie op de hoogte houden over onze projecten!
Maar ieder van ons kan elke dag ook een eigen bijdrage leveren om onze mooie planeet ook
mooi te laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Laten we het samen doen!
We willen een rubriek starten in het Vergeet-mij-nietje met leuke en nuttige tips en trucs van
ouders voor ouders om duurzamer en bewuster te leven. Denk daar bij aan minder plastic
gebruiken, een bewust gebruik van wasmiddelen en cosmetica of tips om deze zelf te maken,
gezonde recepten bijv. voor een dag zonder vlees etc. etc.
Heb je leuke ideeën of recepten? Of weet je iets interessants? Deel het met ons! Help elkaar
duurzamer te leven! Help onze moeder aarde!
Alle tips graag sturen naar: administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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Lukaspassion concert zaterdag 9 maart
De kinderen van klas 4, 5 en 6 zullen zaterdag 9 maart a.s. hun medewerking verlenen aan de
uitvoering van dit bijzondere concert. Ze zijn al druk aan het oefenen! Misschien hebt u het
affiche al in school zien hangen? Hieronder informatie over het concert in de vorm van het
persbericht zoals dat binnenkort in de krant komt:
Op zaterdag 9 maart zal Luna Kamerkoor in samenwerking met het Helios Ensemble de
Lukaspassion van Johann Heinrich Rolle uitvoeren onder leiding van dirigent Wolfgang
Lange. Leerlingen van de Vrije School en diverse solisten zullen hun medewerking verlenen.
Het wordt een bijzonder concert, aangezien we te maken hebben met een première van dit
onbekende meesterwerk. Sinds 1747 heeft deze muziek namelijk nergens meer geklonken!
Dirigent en koor voerden vorig jaar (als eerste ensemble sinds 1752) de Matthäuspassion
van dezelfde componist uit.
‘Naast de lawine van de jaarlijkse Bach Passionen (zonder deze tekort te willen doen) zou
het in Nederland een meer dan goede aanwinst zijn om een volwaardig passieverhaal in een
totaal andere beleving mee te mogen maken’, aldus initiator en dirigent Wolfgang Lange.
Het doel van de concertserie is dan ook om koorleden, musici en publiek kennis te laten
maken met dit prachtige alternatief en de schoonheid van de muziek van Rolle, die qua stijl
en idioom zijn tijd ver vooruit was.
Meer informatie: www.lukaspassionrolle.nl
Locatie :St. Georgiusbasiliek, Almelo
Aanvang:19.00 uur
Entrée :vrij (collecte bij de uitgang)
Vergeet-mij-nietje en studiedag vrijdag 15 maart:
I.v.m. de studiedag van volgende week vrijdag 15 maart (alle kinderen hele dag vrij), komt
het Vergeet-mij-nietje volgende week op donderdag uit. Wilt u hier rekening mee houden
v.w.b. het aanleveren van eventuele kopij voor het Vergeet-mij-nietje?

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.
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BSO:
De BSO groeit nog steeds, het is fijn dat er zo veel kinderen bij ons willen komen spelen! Na
de winterknutsels, -liedjes en -verhalen komt nu het vroege voorjaar in zicht. Een prachtig
verhaal over het eerste lammetje hebben we deze week gehoord en we maken sneeuwklokjes
die net echt lijken! Ook is het fijn dat het langer licht is, we kunnen langer buiten blijven.
Wel zijn er hoofdluizen voorbij komen trippelen afgelopen week, wilt u uw kind even goed
nakijken en eventueel behandelen?!

BIJLAGEN:
Studiegroep Filosofie van de Vrijheid:
Afgelopen woensdag kwamen wij vanuit de studiegroep Filosofie van de Vrijheid voor de
vierde keer bijeen. Thema van deze avond was ‘Afgescheidenheid en kosmische eenheid.’
Het was een volle avond met ogenschijnlijk veel losse onderwerpen. Niet iedereen kon dit
allemaal aan elkaar knopen. Wat hebben Momo en de Tijdspaarden, Atlantis, de tempel van
koning Salomo, kwantum mechanica, en ‘Geist-Erinnern’ met elkaar te maken? Voor
sommigen duizelde het iets te veel. Volgende week gaan we weer minder snel. Bovendien
komen wij dan alweer voor de laatste keer dit jaar bijeen. Thema wordt 'Het denken als
kosmische uitzondering'.
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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Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW):
De Schoolgericht Maatschappelijk Werker is geregeld op de scholen in Almelo te vinden.
Elke reguliere basisschool (en middelbare school) heeft een onafhankelijke Schoolgericht
Maatschappelijk Werker. In Almelo is dit iemand die vanuit het sociaal wijkteam wordt
ingezet. Hij of zij richt zich op vragen van en ondersteuning aan ouders, school en kinderen.
Hij of zij sluit bijvoorbeeld aan bij de School Ondersteuningsteam (SOT) overleggen binnen
de school. Ook kan de Schoolgericht Maatschappelijk Werker gesprekken hebben met uw
kind en met u als ouder(s)/verzorger(s). De leerkracht of intern begeleider verwijst dan
meestal door. Dit wordt ook met u besproken. Vaak gaat het om situaties waarbij u, de
school, of uw kind zelf zich zorgen maakt. Bijvoorbeeld over hoe het op school gaat met
klasgenoten of hoe het thuis gaat. De Schoolgericht Maatschappelijk Werker kan enkele
gesprekken voeren, tips geven aan u en/of de school. Wanneer het nodig is andere hulp of
ondersteuning te bieden dan wordt dit met u besproken.
Even voorstellen:
Onze namen zijn Juïce Graanoogst en Marleen Zandstra en zijn beiden werkzaam als
wijkcoach bij de Sociale Wijkteams en tevens zijn wij de Schoolgericht Maatschappelijk
Werker op jullie school.
Vanuit onze rol denken wij graag mee bij het oplossen of verlichten van problemen die
school, ouders of het kind ervaren. Dit doen wij door kortdurende ondersteuning aan ouders
en kinderen in maximaal vijf gesprekken. Middels het voeren van gesprekken of het
toepassen van een methode kunnen we toewerken naar een oplossing. Vragen waarmee je als
ouder onder andere bij ons terecht kan zijn opvoedingsvragen, zorgen over de ontwikkeling
van uw kind, strubbelingen thuis of in relatie met uw kind etc. Vragen waarmee kinderen
onder andere bij ons terecht kunnen zijn last hebben van piekeren, zelfvertrouwen, tonen van
emoties, sociale vaardigheden etc.
Mocht je voor vragen of overleg met ons in contact willen, ben je van harte welkom. Je kunt
dit doen door dit aan te geven bij de intern begeleider op school of door langs te komen op
het inloopspreekuur in de therapieruimte aan de kleuterkant van de school. Het eerstkomende
inloopspreekuur is op dinsdag 12 februari a.s. van 14.15-15.30u.
(de volgende inloopspreekuren zijn op de dinsdagen 9 april en 4 juni; allemaal van 14.1515.30u. in de therapieruimte aan de kleuterkant van de school).

Theater Sonnevanck:
Theater Sonnevanck in Enschede heeft weer een nieuwe nieuwsbrief. Zeker de moeite waard
om eens te lezen! nieuwsbrief theater Sonnevanck
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