’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
aangegeven) 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. 28
12-04-2019
AGENDA:
vrij. 12 april
za. 13 april
vrij. 19 april
ma. 22 april
t/m vrij. 3 mei
ma. 6 mei
do. 9 mei
ma. 27 mei
do. 30 mei en
vrij. 31 mei
woe 19 juni

: 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)
: spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20-14.35u.
: studiemiddag; alle kinderen zijn vanaf 13.00u. vrij
: schoolfotograaf
: vrij i.v.m. Hemelvaart
: toneelstuk klas 6: “De Rode Prinses”

KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:
*
Morgen, zaterdag 13 april, is er weer een kabouterland op de voorjaarsmarkt. Peuters
vanaf 3 jaar en kleuters zijn van harte welkom!!
U kunt een spelletjeskaart kopen voor 4 euro, voor entree kabouterland, grabbelen en
sap en cakeje bij het kabouter-restaurant.
Los kost dit: kabouterland 2,50 /grabbelen 1,00 /sap en cakeje 1,00
Kleuterklas Margot:
*
Maandag en dinsdag is juf Wendy in de klas
Klas 2 Nicole:
*
Alle ouders die afgelopen dinsdag hebben meegefietst heel erg bedankt. Het was een
koude, maar ook leuke ochtend en de kinderen genoten niet alleen van de tennisles,
maar ook van het samen fietsen.
*
Voor het toneelstuk van a.s. woensdag moeten de kinderen waar mogelijk een blauwe
spijkerbroek en wit shirt (zonder opdruk) aan of meenemen. U komt toch ook kijken?
We zoeken nog iemand die voor iets lekkers wil zorgen na afloop en iemand die na
afloop foto's wil maken. Graag bij mij opgeven persoonlijk of middels een briefje.
Helpt u allen na afloop even om de stoelen en het podium weer op te ruimen?
Vervolgens bent u van harte welkom om nog even de klas in te lopen.
Wilt u bij het binnengaan van de zaal de ingang bij klas 1 gebruiken i.v.m. de
rust voor de eindtoets voor klas 6.
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Toneelstuk klas 2 “Christoforus”:
Volgens de legende was Christoffel een reusachtige man uit Kanaän die alleen de
machtigste heerser wilde dienen. Zijn eerste meester was een koning, maar Christoffel
ontdekte dat hij bang was voor de duivel. Hij concludeerde dat de duivel daarom nog
machtiger moest zijn dan de koning en besloot in dienst van de duivel te treden.
Vervolgens merkte Christoffel dat de duivel bang was voor Christus. Hij verliet
daarom de duivel en ging op zoek naar Christus, om hem van dienst te zijn.
Onderweg ontmoette Christoffel een kluizenaar en vroeg hem hoe hij Christus kon
dienen. De kluizenaar vertelde over Christus en wist een manier voor Christoffel om
Christus te helpen. Hij bracht hem naar een wilde, gevaarlijke rivier, waarin veel
mensen verdronken, als zij de rivier probeerden over te steken. Met zijn uitzonderlijke
lengte en kracht kon Christoffel de mensen veilig aan de overkant brengen.
Op een nacht stond er een kind aan de oever van de rivier. Het kind vroeg aan
Christoffel of hij hem veilig over wilde zetten. Christoffel nam het kind op de
schouders, maar met elke stap die hij zette, werd het kind zwaarder. Nadat hij met
moeite de rivier had overgestoken, vertelde het kind aan Christoffel dat hij Christus
was en dat hij, door hem te dragen, de zonden van de wereld op zijn schouders had
gevoeld. De naam Christoffel is afgeleid van het Griekse Christophorus, dat
Christusdrager betekent.

Klas 3 Joost:
*
Afgelopen maandag zijn we naar de boerderij van de familie Voort geweest. Dit was
super leuk en leerzaam.
*
Dinsdagochtend hadden we een hele leuke en sportieve tennisclinic.
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*
*

*

Dinsdagochtend 17 april krijgen we (in het kader van de ambachten periode) les van
juf Marieke. Zij gaat ons alles leren over glas in lood.
Woensdag 17 april:
Gaan we eerst kijken naar het toneelstuk van klas 2 en daarna onder schooltijd met de
fiets naar de boerderij. Zij hebben een windmolen en een melkrobot. Zo zien de
kinderen het verschil tussen een melkrobot en melkmachine van de familie Voort.
Klas klaarmaken voor de Paasbrunch, we starten om 13.00 uur
Donderdag 18 april:
Hebben we om 10.00 uur een paasbrunch in de klas. We gaan gewoon tot 14.15 uur
naar school

Klas 4 Marieke:
*
De intekenlijst voor de oudergesprekken hangt op het prikbord naast de klas. Voor a.s.
maandag zijn er nog wat extra plekken bij gekomen.
*
Donderdag 18 april gaan de jongens niet naar de gymles, zij hebben dus geen
gymkleding nodig. De meisjes gaan wel. We hebben hier in de klas uitgebreid over
gesproken, vraag er thuis gerust eens naar.
Klas 5 Carmen/Wendy:
*
Morgen is het zo ver! De voorjaarsmarkt.
Klas 5 verzorgt een loterij bij de kraam van klas 5 in de zaal. Vele prachtige prijzen
zijn er te winnen.
Wat dacht u van een heerlijk verzachtend voetenpakket? Of twee fijne leesboeken, een
opblaasbare stoel, een tasje van HERACLES, voor de aanstaande tuinperiode
kussentjes waarmee de knieën worden ontzien, een proef duikles (alleen voor 10 jaar
en ouder) en ... als klap op de vuurpijl een heerlijk verwen arrangement bij een
wellness centrum hier in de buurt.
Koop uw loten (€ 1,00) en win een prijs!
In klas 5 geven wij verder workshops: glas verven, figuurtjes van strijkkralen,
toverstokken maken en harthangers van kralen.
Dit alles tegen een kleine vergoeding van € 0,50 tot € 2,00.
Verder in de kelder het grote 'WIE IS HET??!' spel. Beantwoord de vragen en win
van de tegenpartij!
Groepen van minimaal 2 en maximaal 4 personen strijden tegen een andere groep.
Er zijn meerdere oplossingen, dus meerdere kansen! Entree slechts € 1,50 per
persoon.
Komt allen!
Klas 6 Annemiek:
*
De kinderen mogen a.s. donderdag een spel meenemen.
*
Op de ouderavond hebben we afgesproken dat a.s. dinsdag en a.s. woensdag en aan het
eind van de Cito –eindtoetsdagen soep wordt gemaakt. Wie wil er voor beide dagen
nog iets kleins bakken of iets hartigs regelen? Graag mailen naar Annemiek. Wie
meldt zich??
*
Afgelopen jaren heb ik meestal zelf iets met de klas gebakken voor de “paasviering”
a.s. donderdag. Aangezien de kinderen woensdag de eindtoets maken lukt dat niet.
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*
*
*
*

Wie zou bijv. 24 x een vlechtbroodje (iets anders mag natuurlijk ook) willen bakken?
Graag melden bij Annemiek.
Gisteren heeft u een brief/mail ontvangen over de bijdrage voor het kamp. Wilt u de
mail goed lezen en voor 20 mei het bedrag overmaken?
Maandag 6 mei vervangt Maaike mij, dus ben ik woensdag 8 mei weer aanwezig.
De diverse kinderen die helpen op de Voorjaarsmarkt krijgen, als het goed is, morgen
een rooster, waarin staat wanneer en waar ze aanwezig moeten zijn.
Vooraankondiging: woensdag 19 juni tussen 11.00/ 12.00 uur en ’s avonds vrijwel
zeker rond half 8 speelt klas 6 haar eindtoneelstuk “De Rode Prinses”. De kinderen
hebben vorige week de definitieve teksten gekregen en kunnen nu, zoals voorgesteld
op de ouderavond, thuis ook teksten leren. Het is fijn als ze een groot deel van de
tekst na de meivakantie kennen. We hebben hier in de klas over gesproken. Enkele
kinderen zijn nu begonnen, maar velen hebben de stap nog niet echt gemaakt. Wilt u
als ouder de kinderen helpen?

Alle klassen:
*
Oproep aan alle kinderen van onze school: Wie heeft er een schilderij of wil er een
maken? Wie weet komt die van jou wel in een mooie lijst te hangen in de gang!
Geef je schilderij - met je naam en klas achterop- aan meneer Hans of juf
Annemiek/juf Margot uiterlijk woensdag 17 april.
Je schilderij wordt gebruikt als achtergrond voor de grondsteenspreuk van De Vrije
School Almelo. Een schilderij komt bij de kleuteringang en de andere bij de
hoofdingang.
Nieuws van de directeur:
Leerrijpheid
Gisteravond was er voor ouders van de oudste kleuters een avond over leerrijpheid. In het
voorjaar worden alle kleuters bekeken op leerrijpheid om te zien of een kind doorgaat naar
de eerste klas van de onderbouw. Juf Grietje legde uit hoe wij als school die stap volgen.
Een belangrijke verandering die bepalend is voor de verdere ontwikkeling van de kinderen.
Factoren van sociale, psychologische en lichamelijke aard vormen de grondslag voor het
gesprek dat de leerkracht daarover met de ouders voert.
De avond werd goed bezocht en na de informatie over dit onderwerp ging de groep uiteen
om in de klas van zoon of dochter een aantal praktische zaken tot de zomervakantie te
bespreken.
Stille week
Als aanloop naar de Stille Week vieren we Palmpasen en vandaag is er de optocht! Prachtig
zoals de stokken zijn gemaakt en versierd. Er hangt deze dagen overigens vaak een heerlijke
broodlucht in de school als er weer haantjes en broodjes worden gebakken.
En wat brengt de komende week? Een kleine en niet volledige greep…..
Op maandag de weekopening met Meester Verhalenverteller Wim Wolbrink.
Op dinsdag (of een andere datum) komt de voorbereidingscommissie voor St. Jan bijeen.
Op woensdag voert klas 2 haar toneelstuk op en vergadert ’s avonds de MR.
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Op Witte Donderdag zijn in de klassen kleine paasvieringen en wordt het Paasverhaal
gelezen.
Op Goede Vrijdag zijn de kinderen vrij.

Eikenprocessierups
Op dit moment hebben we daar gelukkig geen last van. Hopelijk doen de koolmezen ook hun
werk en eten zij de larven op. Toch zullen preventief de eikenbomen om de school behandeld
worden. Dit gebeurt in de meivakantie.
Studiemiddag team
Op donderdag 9 mei hebben alle kinderen ’s middags vrij vanwege een studiemiddag van het
college. Voor alle kinderen geldt deze dag een eindtijd van 13.00uur.
U allen een goed weekend wensende en tot op de
VOORJAARSMARKT,
Hans Verkley

Prachtige haan en kip,
gemaakt van wolvilt door juf Nicole
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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 6 mei, 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)
Ecoraad –duurzame tips!
Miswak – duurzaam tanden poetsen!
Wij zijn gewend om onze tanden schoon te houden met een borstel, tandpasta. Er zijn echter
ook ecologische alternatieven om je gebit goed te reinigen. Een voorbeeld hiervan is een
miswak (of sewak). Dit is een tandenpoetsstokje uit het hout of de wortel van de Salvadora
persica, een boom die groeit in droge gebieden in Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Deze
natuurlijke tandenborstel heeft een lange geschiedenis van meer dan 7000 jaar en is vooral
populair in grote delen van de islamitische wereld.
De takjes met hun typische frisse smaak hebben ongeveer de lengte van een klassieke
tandenborstel. Aan het uiteinde wordt een klein stukje schors verwijderd waardoor de
binnenste verticale vezels een soort borsteltje vormen. Voor iedere sessie wordt een nieuw
stukje afgesneden, tot het helemaal op is. Eén stokje is goed voor ongeveer zes poetsbeurten.
Uit onderzoek blijkt dat het poetsen met de miswak heel gezond is voor het gebit omdat er
schuurmiddelen, fluoride en andere stoffen vrijkomen die de mondhygiëne gunstig
beïnvloeden. Het maakt de tanden witter, heeft een antibacteriële werking en gaat tandplak,
gaatjes en tandvleesontsteking tegen.
Voordeel van een miswak ten opzichte van een tandenborstel en tandpasta is dat deze
voordelig is in aanschaf, makkelijk is in het gebruik en het maakt het gebruik van tandpasta
overbodig (gewone tandpasta bevat trouwens diverse chemische hulpmiddelen bijv. een
witte kleurstof -titaniumdioxide-aangeduid als CI 77891 of E171- die mogelijk
kankerverwekkend is voor de mens).
Het planten van de ‘tandenborstelbomen’ helpt ook tegen woestijnvorming doordat ze goed
gedijen in droge gebieden.
Bron: internet
Waanzinnige boomhut:
Veel kinderen in onze school lezen met veel plezier de boeken van de Waanzinnige
boomhut. Komend seizoen komt kindertheatergroep 'Meneer Monster' met de voorstelling
over deze boekenserie naar het Theaterhotel. Misschien eens leuk om te bezoeken?
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Voorjaarsmarkt zaterdag 13 april:
Morgen hebben we onze traditionele Voorjaarsmarkt van 10.00-13.30u. Het belooft weer een
heel mooie markt te worden die u echt niet mag missen! Met bijzondere kraampjes met vele
mooie (eigengemaakte) artikelen en leuke activiteiten voor jong en oud. Voor koffie/thee/sap
met wat lekkers kunt u bij het gezellige restaurant terecht. Van de opbrengst van de
Voorjaarsmarkt zal een deel weer naar een goed doel gaan. Zodra bekend is welk goed doel
we hiermee gaan steunen, zullen we het meedelen via het Vergeet-mij-nietje.
We willen nu alvast alle ouders bedanken die zich hebben aangemeld om mee te helpen of al
hebben geholpen met de voorbereidingen. Het wordt vast weer een supergezellige markt!
Komt allen en neem vooral familie, vrienden en bekenden mee!
Vriendelijke groet, de marktcommissie

Parkeren
Wij willen u dringend vragen om tijdens de Voorjaarsmarkt morgen uw auto NIET te
parkeren aan de Biesterweg! Er is voldoende parkeergelegenheid aan Nederhoven (IN DE
PARKEERVAKKEN) of bij de flats aan de overkant van de school.
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Voorjaarsmarkt klas 5:
Morgen is het zo ver! De voorjaarsmarkt.
Klas 5 verzorgt een loterij bij de kraam van klas 5 in de zaal. Vele prachtige prijzen zijn
er te winnen.
Wat dacht u van een heerlijk verzachtend voetenpakket? Of twee fijne leesboeken, een
opblaasbare stoel, een tasje van HERACLES, voor de aanstaande tuinperiode kussentjes
waarmee de knieën worden ontzien, een proef duikles (alleen voor 10 jaar en ouder) en ... als
klap op de vuurpijl een heerlijk verwen arrangement bij een wellnesscentrum hier in de
buurt.
Koop uw loten (€ 1,00) en win een prijs!
In klas 5 geven wij verder workshops: glas verven, figuurtjes van strijkkralen, toverstokken
maken en harthangers van kralen.
Dit alles tegen een kleine vergoeding van € 0,50 tot € 2,00.
Verder in de kelder het grote 'WIE IS HET??!' spel. Beantwoord de vragen en win van de
tegenpartij!
Groepen van minimaal 2 en maximaal 4 personen strijden tegen een andere groep.
Er zijn meerdere oplossingen, dus meerdere kansen! Entree slechts € 1,50 per persoon.
Komt allen!
Goede Vrijdag en Vergeet-mij-nietje:
Omdat alle kinderen volgende week vrijdag vrij zijn (Goede Vrijdag), komt het Vergeet-mijnietje volgende week op donderdag uit. Houdt u hier rekening mee v.w.b. het aanleveren van
kopij?

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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Peuterhuis:
“Haantje op een stokje, bedelt om een brokje.. Geef de haan een stukje brood, anders gaat
ons haantje dood, maar ons haantje gaat niet dood, want hij is van suikerbrood!”
Er zijn veel paaseieren beschilderd door de kinderen van de BSO, paasliederen gezongen,
broodhaantjes gebakken met de kinderen van het Peuterhuis èn er is nieuw zand gekomen in
onze zandbak! Wat een pret, zandtaartjes bakken in de zon.
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