’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. 22
01-03-2019
AGENDA:
za. 9 mrt.
za. 9 mrt.
woe. 13 maart
woe. 13 maart
vrij. 15 maart
ma. 18 maart
woe. 20 maart
vrij. 5 april
ma. 8 april
di. 9 april
vrij. 12 april
za. 13 april
vrij. 19 april
ma. 22 april
t/m vrij. 3 mei

: 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.
: muziekavond, aanvang 19.30u.
: openbare weekopening in de zaal, aansluitend aan het schoolbegin
: spreekuur Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW), van 14.15-15.30u.
in de therapieruimte aan de kleuterkant van de school
: Palmpaasoptocht, aanvang 13.30u.
: Voorjaarsmarkt van 10.00-13.30u.
: geen school i.v.m. Goede Vrijdag
: Meivakantie (hierin vallen 2e Paasdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag)

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

: 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:
*
Maandag 4 maart is juf Ilona in de klas.
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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We vieren op donderdag 21 maart dat de lente begint. We gaan dan zaaien en de
kabouters komen dan weer terug in de klas.
We willen de lente nog langer vieren door op vrijdag 22 maart naar de schaapskooi in
Denekamp te gaan. We vertrekken dan direct ná de opening in de klas. Wie heeft er
zin om mee te gaan? Er hangt een opgavelijstje op het prikbord.

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:
*
Afgelopen dinsdag zijn we met de klas naar Korenmolen 'De Hoop' en het Bolletje
Bakkerijmuseum geweest. We hebben een fijne ochtend gehad, het was superleuk en
heel leerzaam. Ouders die in de mogelijkheid waren om te helpen, bedankt. Foto's
volgen binnenkort!
*
Vrijdag 8 maart gaan we van 13.00 tot 14.00u. broodjes bakken bij Het Erasmus in
Almelo. We hebben de tijd veranderd zodat we 's ochtends kunnen kijken naar het
toneelstuk van klas 5. We gaan met de fiets naar Het Erasmus, dus alle kinderen
moeten deze dag met de fiets naar school komen.
*
Woensdagavond hebben we een ouderavond gehad. Er waren veel ouders aanwezig en
dat is fijn. Het was een afwisselende avond met luisteren en doen. Ik heb mijn eerste
ouderavond in klas 3 als zeer prettig ervaren. Ouders die in de gelegenheid waren om
te komen, bedankt voor jullie komst en inbreng.
*
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.
Klas 5 Carmen/Wendy:
*
Op woensdag 13 maart brengen wij, van 9.15u. tot 11.15u, een bezoek aan Kaliber
Kunstenschool in Almelo. Op deze dag is, om 11.45u, ook de klassenpresentatie op
school. Klas 5 zal daardoor waarschijnlijk later in de zaal komen, maar wel iets op de
klassenpresentatie laten zien.
*
Oproep voor piratenkleding! Wie heeft er nog een horizontaal gestreept t-shirt, mag
met lange of korte mouw, die de piraten met het toneelstuk aankunnen? Ook graag
meegeven als uw kind geen piraat is. Een naamlabel in het shirt is handig.
Ook piraten ooglapjes/ hoeden/ vlaggen zijn welkom.
*
Aan het decor moet nog wat gewerkt worden. Voorstel is: maandag en/ of woensdag
direct na schooltijd.
*
Ter herinnering: ons toneelstuk 'De kapitein en ik' voeren we vrijdag 8 maart om 9.00
uur op. Het zal maximaal 45 minuten duren.
Klas 6 Annemiek:
*
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
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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?
Vandaag hebben bijna alle kinderen het onderwijskundig rapport meegekregen.
Kijkt u goed op de briefjes of u nog iets moet invullen/toevoegen of ondertekenen?
Zelf inleveren voor 15 maart.
Volgende week komt er via de mail een datum voor een ouderavond, waar veel
praktische dingen zullen worden besproken over o.a. kamp, toneel, eindfeest etc. Let u
dus op uw mail.
Maandag 11 mrt is er door Stichting Athena een studiedag voor vertrouwenspersonen
georganiseerd. Maaike vervangt dan de klas.
Donderdagochtend 7 maart komt bureau Halt voorlichting geven over “invloed van de
groep”. Wij organiseren dat vrijwel jaarlijks, in klas 6. U krijgt daar een
voorlichtingsfolder over.

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:
Begin van de lente….
Na de voorjaarsvakantie zijn we in deze
nieuwe periode op weg naar Pasen.
Er staat ons weer het nodige te wachten.
De lente heeft zich deze week al vroeg
aangekondigd en de prachtige
voorjaarstafels in lokalen en in de hal
bij de keuken geven dat ook duidelijk
aan.
De natuur ontluikt en kinderen zijn
afgelopen dagen volop buiten geweest
om deze te bewonderen.
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De eikenprocessierups zal wellicht ook weer aanwezig zijn.
Daar zitten we niet echt op te wachten en vandaar dat we
alvast een bedrijf hebben verzocht om de bomen preventief
te behandelen.
Ook proberen we de natuurlijke weg van bestrijding te
volgen. Koolmezen zijn dol op de larven van de rups. Wij
zijn dus op zoek naar nestkastjes om deze een plek te geven
in de bomen om school. Heeft u een tip hoe we aan kastjes
kunnen komen? Dan houden wij ons aanbevolen. En
wellicht gaan er nog klassen zelf aan de slag met het
maken van kasten.
Ecoraad bijeen
A.s. dinsdag 5 maart komt de Ecoraad weer bijeen. Grietje en Hans zijn daar namens het
team bij aanwezig. Naast info van een energiecoach en van enkele leerlingen van het
Erasmus, willen we vooral proberen verwachtingen om te zetten in activiteiten.
Klassenouders bijeen
Afgelopen week kwamen de klassenouders bijeen.
Mirjam en Hans waren daar bij namens school. Zinvol
om diverse onderwerpen te bespreken. O.a. kwam naar
voren om weer een tuinwerkdag te organiseren en een
speciale ouderavond rondom een thema om wat meer
over achtergronden van onderwijs en pedagogiek van de
Vrijeschool te horen. Gezien de toename van zoete
traktaties is ook gesproken over gezonde voeding en
gezonde traktaties.
Onderwerpen welke nader in de komende tijd
terugkomen.
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)
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Spelen op het plein:
Beste ouders, met het heerlijke weer van de afgelopen week blijven veel kinderen ook na
schooltijd op het plein spelen. Willen jullie ook dan de schoolpleinregels in acht nemen?!
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 voor de voorjaarsvakantie twee affiches
meegekregen 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.
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?

6

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)
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Eco gek!
Vandaag in onze rubriek 2 producten die bijdragen aan minder (plastic) afval:
Weten jullie dat er naast wegwerpluiers tegenwoordig ook hippe wasbare luiers zijn? Dat
zijn geen hydrofiele doeken meer die je op een bepaalde manier vouwde en met
veiligheidsspelden vastzette. Tegenwoordig zijn wasbare luiers voorgevormd (net pampers)
veel handiger in gebruik en bovendien een stuk beter absorberend. Wil je meer weten over
wasbare luiers? Lees hier meer over:
www.oudersvannu.nl/baby/veiligheid/wasbare-luiers/
www.wasbareluierwereld.nl
Een ander product dat je kan helpen om gezonder en duurzamer te leven is katoenen
maandverband. In veel wegwerpproducten worden chemicaliën, plastics en chloor gebruikt
om het extra wit te laten uitzien, goed te laten absorberen en toch dun te maken. Veel
mensen zijn gevoelig voor deze onnatuurlijke stoffen en krijgen daarom een allergische
reactie of infecties.
Wil je meer over weten? Lees hier meer over:
www.katoenenko.nl/maandverband/vragen-over-wasbaar-maandverband/
Heb je ook een tip? Mail ons: administratie@devrijeschoolalmelo.nl
Met vriendelijke groet, Sylwia Botter

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.
Peuterhuis
We hebben volop genoten van het mooie lenteweer deze week! Flink wat vitamine D
opgedaan, hutten gebouwd, buiten gegeten en de bladeren opgeruimd in de peutertuin. Tijd
voor de nieuwe plantjes om zich te laten zien!
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“Krokusbolletje, kom eens uit je holletje,
met je bloempjes paars en geel, op een mooie groene steel”
Let op: vanaf maandag 4 maart tot maandag 18 maart staat de mand (die normaal gesproken
onder de kapstok van de BSO/Peuterhuis staat) in de groep, zodat u kunt kijken of er wat van
uw zoon/dochter in ligt!
Christoforus Kinderopvang zoekt invalkrachten voor haar vestiging in Almelo
Wij zoeken iemand:
 met een relevante opleiding;
 die met liefde, aandacht en plezier met kinderen van 2 tot 12 jaar wil werken;
 die creatieve, sportieve en/of muzikale talenten wil inzetten;
 die kennis van- of grote interesse heeft in de antroposofie;
 die communicatief, samenwerkingsgericht, positief en ondernemend is;
 met een gezonde dosis levensenergie
Heb je interesse, kijk dan even op de website www.christoforuskinderopvang.nl en/of mail
dan je CV met een korte motivatie naar: directie@christoforuskinderopvang.nl

BIJLAGEN:
Info bulletins dokter Slot:
Hierbij weer een nieuw infobulletin van dokter R.M. Slot, arts integratieve geneeskunde:
info bulletin dokter Slot ‘Het belang van omega-3 en het gevaar van light drankjes’
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