’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. 21
14-02-2019
AGENDA:
vrij. 15 febr.
ma. 18 febr. t/m
vrij. 22 febr.
di. 26 febr.
do. 28 febr.
za. 9 mrt.
za. 9 mrt.
woe. 13 maart
woe. 13 maart
vrij. 15 maart
ma. 18 maart
woe. 20 maart

: studiedag VSA; alle kinderen zijn de hele dag vrij.
: voorjaarsvakantie
: klassenoudervergadering, aanvang 19.30u.
: film bekijken klas 5 project Orfeo in theaterzaal Theaterhotel,
aanvang 18.30u.
: 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.
: nationale stakingsdag, alle kinderen hebben deze dag geen school
: 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:
*
Herinnering: Donderdag 28 februari is juf Wendy in de klas en vrijdag 1 maart juf
Nienke.
Kleuterklas Kim/Nienke:
*
Als u het leuk vindt, mag u op dinsdag 5 maart om 8.30u. nog even in de klas blijven
om naar ons ochtendspel te kijken. Dit duurt ongeveer een kwartier.
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Klas 1 Hilde/Wendy:
*
Ons toneelstuk is op woensdag 13 maart om 8.45u. in de zaal.
*
Het mooiste zou zijn als alle kinderen voor het toneelstuk een wit t-shirt met lange
mouwen dragen.
Klas 3 Joost:
*
Maandag 11 februari zijn we in de klas met de Heemkunde periode “De Boerderij,Van
graan tot brood” gestart.
In deze periode maken we 3 keer een uitstapje:
-Dinsdag 26 februari gaan we naar Korenmolen De Hoop in Almelo.Hiervoor zoeken
we nog ouders die mee willen rijden. Alleen halen en brengen is ook prima, u hoeft er
niet bij te blijven.
-Dinsdag 5 maart gaan we naar het Bolletje Bakkerijmuseum in Almelo. Hiervoor
zoeken we nog ouders die mee willen rijden. Alleen halen en brengen is ook prima, u
hoeft er niet bij te blijven.
-Vrijdag 8 maart gaan we zelf brood bakken bij Het Erasmus in Almelo. We gaan met
de fiets naar het Erasmus
De hulp van ouders is hierbij heel belangrijk, anders kunnen we geen uitstapjes
maken. 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. De lijst voor de
oudergesprekken hangt aan het prikbord bij de deur van de klas. Graag hierop
inschrijven!
*
Afgelopen dinsdag nam Maarten een mooi lentebakje mee naar huis, met een
beterschapskaartje eraan van de derde klas. Heel erg bedankt! Groeten Marieke.
Klas 4 Marieke:
*
Zoals jullie weten hebben we meegedaan aan een project rondom Orfeo en is er een
film gemaakt van onze eigen opera. Die film is inmiddels klaar en geweldig mooi
geworden! Marit (moeder van Fay) heeft geregeld dat we de film kunnen kijken in het
Theaterhotel in de grote theaterzaal. We gaan dat doen op donderdag 28 februari. De
inlooptijd is vanaf 18.30u. en we starten de film om 19.00u. De film zelf duurt niet zo
lang, daarom zullen we hem misschien wel 2x (of 3x??) bekijken. Elke keer zie je nl
wel weer iets nieuws! Uiterlijk 19.30u. is de voorstelling weer afgelopen. Iedereen die
graag wil komen kijken is van harte welkom!
Klas 5 Carmen/Wendy:
*
De kinderen hebben op de woensdag na de voorjaarsvakantie leer- en maakhuiswerk.
Het leerwerk is topo Utrecht, het maakwerk is uitwerken van de aantekeningen over
Limburg en Utrecht. Dit mag op een A4 blaadje en in het topo mapje gestopt worden.
Alles staat in de agenda genoteerd, maar wilt u uw kind in de vakantie aan het
huiswerk helpen herinneren?
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*

Er heeft zich nog niemand aangemeld om te helpen bij het decor bouwen. Dinsdag na
de voorjaarsvakantie om 13.15u. zal ik met een groep gaan beginnen, wie wil helpen is
van harte welkom!

Klas 6 Annemiek:
*
Ma 25/2 en do 28/2 vinden de VO gesprekken plaats. Annemiek is dan vrijgeroosterd
om deze gesprekken te kunnen laten plaatsvinden. Maaike zal deze dagen vervangen.
*
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?
*
De kinderen nemen vandaag de filiakrijtjes en blokjes en staafjes mee. Wilt u deze
in de vakantie schoonmaken (met terpentine), eventueel aanvullen en maandag na de
vakantie weer meegeven?
*
De kinderen krijgen dan ook de potloden mee. Wilt u de potloden waar nodig
aanvullen (Lyra Super Ferby ongelakt dikke driehoek potloden)? De kleuren zijn in
ieder geval oranje, groen, bruin, blauw, rood, geel, paars, lichtblauw, roze. In totaal
niet meer dan 15 kleuren. Zowel de potloden als de blokjes, de staafjes en de
filiakrijtjes zijn o.a. te koop bij Meander (telefonisch of via de webwinkel).
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.
Nieuws van de directeur:
Nationale stakingsdag op 15 maart
Velen in het onderwijs maken zich ernstig zorgen om de toekomst van goed kwalitatief
onderwijs. Het tekort aan leerkrachten en schoolleiders is groot, het salaris blijft achter
vergeleken met andere sectoren en voldoende ondersteuning op scholen (conciërges,
administratief medewerkers, onderwijsassistenten) ontbreekt.
Vandaar dat er een oproep van onderwijsbonden is om op vrijdag 15 maart de school te
sluiten. Onze Vrije School Almelo geeft gehoor aan de oproep en zal deze dag gesloten zijn.
We realiseren ons dat dit vervelend is voor ouders, maar o.i. is het nog vervelender als er niet
gewerkt wordt aan de voorwaarden voor goed onderwijs voor onze kinderen in de toekomst.
Deze dag is de school dus gesloten. Het is nog even ver weg, dus wij gaan er vanuit dat u
een goede opvang voor uw kinderen kunt regelen.
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De BSO is op 15 maart open zoals altijd en dus niet extra.
Klassenouderavond:
Ieder half jaar worden alle klassenouders uitgenodigd voor een bijeenkomst. Samen zijn we
dan in gesprek over allerlei zaken betreffende het klassenouderschap.
Op dinsdag 26 februari komen we weer bijeen. Om 19.30uur.
Wij hopen weer op een goede opkomst.
Voorjaarsvakantie:
Ik wens u allen tot slot een mooie voorjaarsvakantie toe. Er zijn vast al lammetjes in de wei
te bewonderen en speenkruid zal ook al wel boven de grond uitkomen.

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 (door omstandigheden deze keer niet de eerste maandag van de
maand), Annemiek of Wendy zal er zijn.
U kunt ons natuurlijk ook op andere tijden aanspreken of mailen.
Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
Hartelijke groet, Wendy (kleuterklas Margot/Wendy, klas 1 en 5) en Annemiek (klas 6)
Affiches voor Open Dag zaterdag 9 maart en woensdag 13 maart a.s.:
Op zaterdag 9 maart (10.00-13.00u.) en op woensdag 13 maart (9.00-12.00u.) is er een Open
Dag bij ons op school. Omdat wij heel graag zoveel mogelijk aspirant-ouders hierop willen
wijzen hebben de oudste kinderen uit uw gezin vandaag twee affiches meegkregen met
informatie over de Open Dagen. Wilt u deze affiches s.v.p. ophangen?! Bijv. thuis voor het
raam, of op het werk, (sport)vereniging, winkel etc. etc. etc.
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De beste ambassadeurs voor onze school zijn echter de ouders zelf. Wilt u daarom eventuele
belangstellenden voor onze school attenderen op deze Open Dagen?
Ook vermelden wij deze Open Dagen op Facebook. Wilt u dit Facebook bericht zoveel
mogelijk ‘liken’ en ‘delen’ als u het tegenkomt?
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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)

Bieb op school:
We hebben al geruime tijd de bibliotheek op school. Alle kinderen, vanaf de kleuterklas tot
en met klas 6, maken hier met veel plezier gebruik van. Mogelijk willen de kinderen thuis
ook lezen, maar heeft u geen tijd om naar de bibliotheek in de stad te gaan. U kunt dan
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gebruik maken van de mogelijkheid om een boek te reserveren die u bij één van de
afhaalpunten in Almelo kunt afhalen.
Facebook De Vrije School Almelo:
Onze school heeft een facebookpagina (De Vrije School Almelo). Hierop plaatsen we
regelmatig leuke en interessante nieuwtjes, foto’s en mededelingen. Facebook is een
aanvulling op de website, met als doel actuele informatieverstrekking, verhoging van de
ouderbetrokkenheid, profilering en marketing. Met name speciale activiteiten en acties
waarbij (ook) mensen worden uitgenodigd de school te bezoeken lenen zich om te worden
gepromoot via Facebook.
Neemt u even een kijkje? En ‘like’ en ‘deel’ ons vooral!
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.
Klassenoudervergadering 26 februari:
Dinsdag 26 februari is er een klassenoudervergadering voor alle klassenouders op school.
Aanvang 19.30u.
Studiedag en Voorjaarsvakantie:
Morgen (15 februari) is een studiedag en zijn alle kinderen de hele dag vrij. Aansluitend
begint de Voorjaarsvakantie. Wij wensen u allemaal een fijne vakantie toe.

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.
In het peuterhuis en op de BSO is het altijd heel erg gezellig. We bakken heerlijke broodjes
en knutselen ook veel.
Vanaf deze week is moeder aarde bij ons te zien. Samen met de wortelkindertjes.
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In onze peutertuin maar ook bij ons binnen beginnen de takken en de bloembolletjes uit te
lopen. Wij kijken uit naar het voorjaar.
Daarom wensen wij jullie allemaal een hele fijne voorjaarsvakantie toe!!

BIJLAGEN:
Studiegroep Filosofie van de Vrijheid:
Een gretige groep die van elkaar wil leren, die de diepte zoekt, die contact met elkaar wil
maken. Deze week was de laatste bijeenkomst van de studiegroep Filosofie van de Vrijheid
voor dit schooljaar op de Vrije School Almelo. We bestudeerden twee bijzondere menselijke
fenomenen: waarnemen en denken. We deden dat met het spelen van een potje biljart. Dit
leidde tot de volgende constatering:
“Waarnemen en denken zijn de twee uitgangspunten voor alle geestelijk streven van de
mens. De verrichtingen van ons gewone mensenverstand en de meest ingewikkelde
wetenschappelijk onderzoekingen berusten op deze twee grondpijlers van onze geest.”
Maar het mooiste was toch wel toen het volgende kwartje viel; een eye-opener. En tevens
een zin die minimaal drie keer gelezen moest worden. Maar dan krijg je er ook wat voor
terug. Daar komt hij: "Terwijl het waarnemen van voorwerpen en voorvallen en het denken
daarover gewone toestanden zijn, die tijdens het verloop van mijn leven voortdurend
dagelijks optreden, is het waarnemen van het denken een soort uitzonderingstoestand."
Volgend schooljaar pakken wij de draad weer op; van woensdagavond 15 januari t/m 12
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februari 2020 van 20:00 uur tot 21:30 uur. Informatie en
opgave: info@nationalevertelschool.nl / M: 06 - 133 47 333
Mocht je niet zo lang kunnen wachten dan ben je van harte welkom op negen
woensdagavonden meteen na de voorjaarsvakantie op de Vrijeschool Enschede:
- https://www.nationalevertelschool.nl/event/werken-met-verhalen-2/
Thema: Apocalyps.
Wim Wolbrink
Vader van twee kinderen op de Vrijeschool Enschede

Loes:
Loes werkt voor het Centrum Jeugd en Gezin in dertien Twentse gemeenten. Je kunt bij Loes
terecht voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Met deze informatie kun je
zelf weer verder.
Op de website van Loes (www.loes.nl) vind je 24 uur per dag allerlei tips die je kunt
gebruiken bij de opvoeding van je kind(eren). Naast tips vind je ook een blog van andere
ouders, opvoedcursussen, interessante links en folders. Staat de informatie die jij zoekt er
niet bij? Neem dan contact op via het telefoonnummer of het contactformulier op deze
website. Liever een persoonlijk gesprek? Bezoek dan vrijblijvend één van de Loesinlooppunten.
Medewerkers
Loes werkt samen met deskundigen op het gebied van opvoeden. Deze zogeheten Loesmedewerkers beantwoorden je telefonische of online vragen en zijn aanwezig in de Loesinlooppunten. Ze volgen een speciale opleiding: Triple P.
Samenwerking Loes
Iedere gemeente heeft een centraal punt waar ouders/verzorgers terecht kunnen voor
informatie en advies over opgroeien en opvoeden. Bijvoorbeeld het zorgloket of het CJG in
jouw gemeente. Organisaties werken daar samen voor ouders/verzorgers op het gebied van
opvoeden en opgroeien. Een belangrijke partner is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de
GGD Twente. Vanuit de consultatiebureaus en het onderwijs volgt de JGZ de ontwikkeling
van alle kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar en ondersteunt hierbij de ouders/verzorgers.
Veel informatie op deze site is dan ook afkomstig vanuit de expertise van de JGZ.
Laatste nieuwsbrief van Loes: Nieuwsbrief Loes
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Theaterstuk “de Grote Sprong”. De ene dag heb een kind en opeens is het een tiener, een
puber. Hoe blijf je dan met elkaar in gesprek? Speciaal voor ouders en kinderen van groep
7, 8 en de brugklas.
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