’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. 06
04-10-2019
AGENDA:
vrij. 4 okt.
woe. 9 okt.
di. 15 okt.
ma. 21 okt. t/m
vrij. 25 okt.
ma. 28 okt.
di. 29 okt.
do. 7 nov.
za. 9 nov.
woe. 13 nov.
woe. 27 nov.

: muziekavond, aanvang 19.30u.
: klassenpresentaties, aanvang 11.45u. in de zaal
: klassenoudervergadering, aanvang 20.00u.
: herfstvakantie
: studiedag, alle kinderen hele dag vrij
: schoolbrede luizencontrole
: St. Maartensoptocht, aanvang 18.00u. (let op! deze datum is gewijzigd
t.o.v. de datum die in de schoolgids staat)
: Najaarsmarkt van 10.00-13.30u.
: inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u. (deze ochtend is bedoeld
voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben).
: informatie-en inschrijfavond, aanvang 20.00u. (deze avond is bedoeld voor
ouders die nog geen kind bij ons op school hebben).

OUDERAVONDEN:
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.)

do. 10 okt.
di. 29 okt.
di. 29 okt.
woe. 13 nov.
ma 18 nov.

: drie kleuterklassen
: klas 2 Hilde/Maaike
: klas 6 Carmen/Wendy, aanvang 19.30u.
: klas 3 Nicole (let op; dit is tevens een werkavond)
: klas 1 Annemiek/Wendy

KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:
*
We vragen € 7,50 per kind voor het lief-en-leedpotje. Wilt u dit in een gesloten
envelop voorzien van naam meegeven?
*
Op donderdag 10 oktober is er een ouderavond voor de drie kleuterklassen. Op deze
avond zullen twee fysiotherapeuten vertellen over de motorische ontwikkeling van
kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Wat kun je herkennen bij je kind, wat kun je
doen om een goede ontwikkeling te stimuleren, wanneer moet je je echt zorgen gaan
maken en is extra hulp nodig. Na de presentatie van ongeveer een uur is er de
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gelegenheid om vragen te stellen. Dan volgt thee en koffie en gaan we in drie aparte
klassen verder voor praktische en klassen specifieke zaken.
Het is de bedoeling dat er van ieder kind minimaal één ouder of verzorger aanwezig is,
mocht dit niet lukken, meld je dan even af bij de leerkrachten.
Kleuterklas Margot/Ellen:
*
Woensdag 9 oktober gaat juf Margot naar de bijeenkomst van kleutercoördinatoren.
Juf Anny is deze dag in de klas.
*
Donderdagavond 10 oktober is er een ouderavond. We verwachten van elk kind een
ouder. Mocht u verhinderd zijn wilt u dit dan aan Ellen of Margot doorgeven?
*
Vrijdag 11 oktober is het weer bosdag.
*
Het in elkaar zetten van de lantaarns (vr. 8 november) en het uithollen van een
pompoen (ma. 11 november) komen te vervallen vanwege de gewijzigde datum voor
het St. Maartensfeest. De lantaarns worden nu op di. 5 november om 8.30u. in elkaar
gezet, in de kelder van school.
*
We kunnen goed herfstproducten gebruiken (bijv. eikels, beukennootjes, takken met
besjes, rozenbottels, mooie gekleurde bladeren)
Klas 1 Annemiek/Wendy:
*
We hebben al van enkele ouders mooie potten, pannen, houten lepels, soeplepels etc.
gekregen. Er wordt met zeer veel plezier mee gespeeld in de zandbak. Mocht u nog
iets hebben: meer is nog steeds welkom.
*
Twee weken geleden kwam de deels ingevulde versie van de actielijst mee met het
VGM. Enkele ouders hebben de lijst op school al aangevuld. Wilt u allemaal de lijst
invullen of mij mailen wat u wilt doen? De lijst mag u ook ingevuld meegeven aan uw
kind. Nog niet iedereen heeft dit gedaan!!
*
Er hebben zich 4 klassenouders gemeld!! Heel fijn! We zijn afgelopen maandagavond
voor eerst bij elkaar geweest. Jullie horen spoedig meer.
*
Het Lief & Leed geld voor dit jaar is 10 euro. Graag in gesloten enveloppe voorzien
van naam inleveren bij juf Annemiek of bij Monique.
*
Wie wil op maandagmiddag helpen met het handwerken (zie informatiebrief van twee
weken geleden)? Er heeft zich voor maandag nu 1 ouder gemeld. Met z’n tweeën
kunnen we niet 28 kinderen helpen. Wie helpt nog meer op maandag? A.s. maandag
kan deze ouder niet helpen, dus gaat het handwerken niet door en gaan we wat anders
doen. Voor de woensdag hebben zich enkele ouders gemeld (mag nog meer hoor, als u
het leuk vindt om te helpen). A.s. woensdag 9 okt. gaat niet door i.v.m. de
klassenpresentatie.
*
De eerste twee kinderen zijn klaar met hun borduurlapje voor de handwerktas. Mijn
moeder wil er wel wat in elkaar zetten, maar wie wil er nog meer helpen de
handwerktassen in elkaar te zetten? Monique heeft aangeboden te helpen.
*
De kinderen mogen een klein speelgoedautootje, fietsjes, bootjes, luchtballonnen enz.
meenemen i.v.m. de Kinderboekenweek. Ieder kind mag één ding meenemen met
daarop een naamstickertje, en het een mooi plekje geven in de gang. Mochten de
kinderen nog leuke kinder-/prentenboeken hebben die verband houden met reizen, dan
mogen deze boeken graag mee naar school.
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*
*

Na de herfstvakantie start ik met oudergesprekken, volgende week zal hier een brief
over komen.
Wij gaan 15 oktober naar de theatervoorstelling “het bangedierenbos” en hebben
daarvoor vervoer nodig (zie mail van afgelopen week). Er hebben zich al veel ouders
aangemeld en we hebben voor 23 kinderen een plekje. We zoeken dus nog voor 5
kinderen vervoer. Wie rijdt ook nog mee? Graag opgeven op intekenlijst op het
prikbord bij de klas of naar mij mailen. Kunt u dan ook aangeven hoeveel kinderen er
in de auto kunnen? We zullen om 12.00 vertrekken. We moeten om 12.20 uur
aanwezig zijn. De voorstelling duurt ongeveer een uur en begint om 12.30 uur.

Klas 2 Hilde:
*
Intakelijst voor oudergesprekken hangt bij de klassendeur. Graag invullen
*
Ouderavond 29 oktober, aanvang 20.00 uur.
*
Denkt u aan het lief en leed potje, 10 euro .
*
Theater Sonnevanck, de voorstelling ‘Het bangedierenbos’ op dinsdag 15 oktober bij
het Theater Hof 88. We hebben ouders en vervoer nodig om daar te komen. Bij de klas
komt een lijst te hangen, hier kun je je inschrijven.
Klas 3 Nicole:
*
Denkt u aan het Lief&Leed geld?! Het Lief&Leed geld voor dit jaar is 10 euro. Graag
in gesloten enveloppe voorzien van naam inleveren bij juf Nicole of een van de
klassenouders.
*
Om onze excursie a.s. dinsdag mogelijk te maken zijn we nog op zoek naar plek voor
7 kinderen. Graag z.s.m. opgeven bij juf Nicole.
*
Afgelopen week hebben de kinderen zelf papier gerecycled en een eigen vel papier
gemaakt. Vandaag mogen zij dit velletje mee naar huis nemen. Zoekt u er een mooi
plekje voor?
Klas 4 Joost/Wendy:
*
Het Lief & Leed geld voor dit jaar is 10 euro. Graag in gesloten enveloppe voorzien
van naam inleveren bij meneer Joost of een van de klassenouders.
Klas 5 Marieke:
*
Het geld voor het lief en leedpotje is dit jaar 10 euro. Graag in gesloten enveloppe aan
Marieke overhandigen, of aan één van de klassenouders.
*
Er zijn nog nauwelijks namen ingevuld op de activiteitenlijst die op het prikbord hangt
en rond is gemaild, willen jullie daar nog een keer naar kijken?
Klas 3 – 4 – 5:
*
Capoeira les:
Klas 3, 4 en 5 krijgt a.s. maandag de mogelijkheid om onder begeleiding van
een capoeiristas een proefles te volgen onder schooltijd in de zaal.
Capoeira is een Braziliaanse combinatie van muziek, acrobatiek, dans en gevecht.
Capoeira wordt niet ‘gedanst’ of ‘gevochten/gespard’, maar gespeeld. Dit woord geeft
precies aan waar het in capoeira om draait: speelsheid, energie,
creativiteit, beweeglijkheid en kameraadschap. Het spel vindt plaats in een kring van
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mensen, de roda. Aan het ‘hoofd’ van de roda wordt muziek gemaakt, die het tempo
en het type spel bepaalt.
Klas 6 Carmen/Wendy:
*
Het lief en leed voor dit jaar is € 10,00.
Graag in gesloten enveloppe met naam van uw kind aan Carmen geven. Of overmaken
op het vorig jaar doorgegeven rekeningnummer.
Nieuws van de directeur:
Groei van de school
Jaarlijks behoren wij aan het ministerie door te geven hoeveel leerlingen op school staan
ingeschreven. De teldatum is 1 oktober. Het aantal is nodig vanwege de bekostiging van de
school.
Het is prettig om te merken dat de belangstelling voor onze vrijeschool verder toeneemt,
want het aantal leerlingen was afgelopen dinsdag 212. Dat is vergeleken met het vorig jaar
een kleine stijging, want toen hadden we op 1 oktober 203 leerlingen.
Verkeersbrigade stopt
Helaas, helaas, helaas stopt de verkeersbrigade. Vandaag staan kinderen van klas 6 en ouders
voor het laatst. Het kwam te veel op slechts enkele mensen neer die soms wel drie keer in de
week stonden te klaar-overen. Op onze noodoproepen in de afgelopen weken is nauwelijks
gereageerd.
Leerlingen van klas 6 heb ik gisteren geïnformeerd. Teleurstelling uiteraard bij hen, want de
14 kinderen die afgelopen maandag zijn geïnstalleerd door de agent komen nu niet in actie.
Wellicht nog later, maar dat hangt er van af of ouders zich alsnog aanmelden.
Voor nu is het helaas geen verkeersbrigade meer. Het is niet anders.
Folders op school – geen typecursus in school
Zoals eerder aangegeven leggen wij folders met een reclame karakter bij de deuren van
lokalen neer. Als u of uw kind interesse heeft voor een activiteit, sportclub of jeugdtijdschrift
dan kunnen deze worden meegenomen. Kijk dus af en toe ook zelf bij de deur.
Onlangs vernam ik via de MR dat een ouder zich afvroeg of wij typen op school willen
organiseren. Wij ontvangen regelmatig folders over typecursussen en deze liggen bij de
lokaaldeuren. En een type-instituut kan zelfs bij voldoende belangstelling de cursus op
school geven. Wij liniëren ons echter liever niet aan een type-instituut. Het brengt voor ons
de nodige organisatorische rompslomp met zich mee om dit in school te doen en zijn van
mening dat als u voor uw kind een typecursus wilt dat er in Almelo voldoende
mogelijkheden zijn.
Muziekavond vanavond
Vanavond de eerste muziekavond van het jaar. Deze begint om 19.30uur. U bent van harte
welkom. Een avond (ongeveer een uurtje) om naar uit te kijken!!
Met een hartelijke groet, Hans Verkley
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ALGEMENE MEDEDELINGEN:
Mededelingen van de vertrouwenspersonen:
ATTENTIE ANDERE DATUM : 7 oktober vervalt.
De eerste schoolmaandag van de maand: spreekuur met een van de vertrouwenspersonen.
Spreekuur is voor zowel voor ouders als kinderen en collega’s.
Plaats: “therapieruimte” aan de kleuterkant.
Tijd: 14.20-14.35u.
Datum: maandag 14 oktober, Annemiek zal er zijn.
U kunt ons natuurlijk ook op andere tijden aanspreken of mailen.
Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
Hartelijke groet, Wendy (klas 1, 4 en 6) en Annemiek (klas 1).
Muziekavond vrijdag 4 oktober a.s.:
De muziekavond vanavond gaat door! We hebben deze keer
genoeg aanmeldingen van allerlei dappere kinderen die hun
muzikale kunsten willen laten horen. Na afloop zal er koffie en
thee en sap te koop zijn, evenals cupcakejes waarvan de
opbrengst gaat naar het kamp van de 6e klas volgend jaar (dus
van de 5e klas nu).
We beginnen om 19.30u.
Hieronder alvast de spelregels:
-De deur gaat open om 19.15u.
-Instrumenten op het podium
De muziekavond duurt van 19.30u. tot plm. 20.30u.
Klassenpresentaties woensdag 9 oktober a.s.:
A.s. woensdag 9 oktober zijn de eerste klassenpresentaties van dit schooljaar in de mooie
grote zaal van onze school. De kinderen uit klas 1 t/m 6 laten zien/horen wat ze tot nu toe
geleerd hebben. De presentaties beginnen om 11.45u. U bent van harte welkom! Wilt u s.v.p.
een oppas zoeken voor eventuele jongere broertjes/zusjes? Ook willen wij u verzoeken om,
in het kader van de wet op de privacy, geen foto’s te maken.
Sparen voor boeken:
Ook dit jaar willen we als school uw hulp inroepen bij het sparen voor boeken. Mocht u de
komende tijd bij de BRUNA winkel boeken kopen, wilt u de kassabonnetjes dan voor ons
bewaren?
Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’?
Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren
de kassabon in op school bij juf Grietje, juf Carmen of juf Marieke.
De school verzamelt alle kassabonnen van 2 t/m 13 oktober 2019;
De Bruna-winkelmedewerker telt na inlevering de kassabonbedragen bij elkaar op en de
school ontvangt een waardebon;
De school mag dan t/m 15 december 2018 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken
uitzoeken in de betreffende Bruna-winkel.
Helpt u mee?!
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Najaarsmarkt zaterdag 9 november a.s. 10.00u. tot 13.30u.
Op zaterdag 9 november zal er een Najaarsmarkt worden gehouden in de school. Er zijn al
een groot aantal standhouders, waarvan sommigen al jaren op de markt komen. Nieuw dit
jaar is onze eigen juf Maaike!
Naast de verkoop van het servies wat zij zelf gestipt heeft is het ook mogelijk deze dag van
haar te leren en zelf aan de slag te gaan. Het stippen van een bordje kost voor volwassenen
€ 7,50 en voor kinderen € 5. Je krijgt je werkje mee naar huis met een instructie hoe je het af
moeten bakken. Hieronder een aantal voorbeelden van werk wat andere mensen op de Crea
Beurs o.l.v. juf Maaike hebben gemaakt. Neem ook eens een kijkje op
sfaleriet@facebook.com of www.sfaleriet.nl

Mocht u zelf een kraam willen op de Najaarsmarkt, of iemand kennen die met een kraam op
de Najaarsmarkt wil staan, dan kunt u voor informatie en/of direct aanmelden contact
opnemen met de ‘marktmeester’ via alex.moelard@gmail.com of 06-21814893. De kosten
voor een plek zijn 10% van uw omzet deze ochtend. Deze inkomsten worden deels gebruikt
voor diverse doeleinden binnen en buiten de school en worden voor een deel geschonken aan
het IHF (Internationaal Hulpfonds).
Najaarsmarkt Grabbelvrouwtje:
Wie wil er een aantal kleine grabbelpresentjes maken voor het Grabbelvrouwtje op de
Najaarsmarkt? Graag melden bij juf Margot
Kerstspelen-hulp gevraagd:
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de Kerstspelen zijn alweer in gang
gezet.
Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar mensen die kunnen helpen achter de schermen, vóór
de spelen maar ook op de dagen zelf. De speeldata zijn als volgt:
Paradijsspel: 2 december 13.00u. en 16.30u.
Kerstspel: 20 december 16.30u. en 19.30u.
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Driekoningenspel: 10 januari 16.30u. en 19.30u.
Wie zou er willen helpen bij het op maat maken en het strijken van de kleding voor de
Kerstspelen en de engelenjurken voor de klassen? Het gaat om veel kleding dus alle hulp is
hierin welkom. Het strijken kan ook goed onder schooltijd of 's avonds tijdens de repetities.
Het gaat om de volgende periodes: kleding voor het Paradijsspel strijken en op maat maken
vanaf 18 tot 28 november; kleding voor het Kerstspel strijken en op maat maken vanaf 11 tot
18 december; kleding voor het Driekoningenspel strijken en op maat maken vanaf 6 tot 10
januari.
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die willen helpen met schminken, tafels dekken, zaal
klaarzetten, etc..
Mocht je het leuk vinden je met één of meerdere spelen te verbinden en/of willen helpen,
meld je dan even bij juf Kim, juf Ellen of juf Grietje
Ecoraad - vier keer R:
We kunnen (en moeten!) het plastic rondom ons reduceren. De regel van vier R helpt er bij:
Refuse – gebruik geen wegwerp bekertjes, staafjes, rietjes, bestek, zakjes, tasjes. Je gebruikt
ze maar een paar seconden of minuten, maar afbreken duurt een paar honderd jaar!
Reduce – kies producten verpakt in papier i.p.v. plastic (bijv. theezakjes -er komt
microplastic in je thee vrij!) of bio afbreekbaar (bijv. oorstaafjes, die het meest gevaarlijke
afval in de oceanen vormen). Vermijd ook synthetische stoffen in je kleding.
Reuse – gebruik plastic verpakkingen niet alleen een keer. Wel moet je veilig plastic
gebruiken (code 4, 5 en vrij van BPA). Gebruik oude plastic spullen om iets nieuws van te
maken.
Recycle – kies makkelijk recyclebare producten of producten van gerecyclede materialen.
Zo bespaar je ook grondstoffen.

Omdat het dierendag is vandaag:
een vertederende foto van een grondeekhoorn die aan een bloem ruikt…

8

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.
Deze week hebben we met de kindjes van het Peuterhuis een eindje gewandeld.
Herfstschatten, paddenstoelen (wat veel soorten!!!) een lief paardje en zijn schaapje werden
gezien! We hebben genoten.
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