’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. 09
01-11-2019
AGENDA:
ma. 4 nov.
woe. 6 nov.
do. 7 nov.
za. 9 nov.
woe. 13 nov.
woe. 27 nov.
ma. 2 dec.
ma. 2 dec.
do. 5 dec.
ma. 9 dec.
ma. 16 dec.
vrij. 20 dec.
vrij. 20 dec.

: openbare weekopening, aanvang 8.30u.; thema St. Maarten (let op! deze
datum is gewijzigd t.o.v. de datum die in de schoolgids staat)
: landelijke stakingsdag onderwijs, deze dag geen school voor alle kinderen
: 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).
: uitvoeringen Paradijsspel; om 13.00u. en 16.30u. Voor klassen 3 t/m 6,
ouders en belangstellenden
: 1e Adventsviering
: Sinterklaasfeest; einde school om 13.00u. voor alle klassen
: 2e Adventsviering
: 3e Adventsviering
: Kerstviering; einde school om 10.30u. voor alle klassen
: uitvoeringen Kerstspel; om 16.30u. en 19.30u. Voor leerlingen, ouders en
belangstellenden

ma. 23 dec. t/m
vrij. 3 jan. 2020 : Kerstvakantie

OUDERAVONDEN:
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.)

woe. 13 nov. : klas 3 Nicole (let op; dit is tevens een werkavond)
ma 18 nov. : klas 1 Annemiek/Wendy

KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:
*
Vandaag krijgt uw kind achtergrond informatie mee over het St. Maartensfeest. Op de
laatste ouderavond was hier belangstelling voor.
*
Op donderdag 7 november gaan we met de school de Sint Maartensoptocht lopen, om
alles in goede banen te leiden is daar voorbereiding en samenwerking voor nodig.
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De kinderen gaan in de dagen voor de optocht in de klas lantarens maken, van thuis
moeten zij een stevige stok van 30 cm mee naar school nemen. Deze moet voorzien
zijn van hun naam en een inkerving aan het uiteinde om de lampion aan te bevestigen.
Uiterlijk maandag 4 november op school.
Voor het in elkaar zetten van de lampionnen kunnen we voor alle klassen nog hulp
gebruiken, dit kan in de kelder van school (ook onder schooltijd) op dinsdag,
woensdag of donderdag. Geef je even op via de lijstjes bij de klassen.
's Avonds ziet het er wat anders uit dan andere jaren, dit i.v.m. veiligheid. De kinderen
moeten om 17.50 uur in de klassen gebracht worden, de ouders gaan dan naar het
grote plein aan de voorkant van de school. De lantarens branden dan nog niet. De
kinderen komen door de kleuteruitgang naar buiten waar de vijfde klas hen met
lichtjes en liedjes opwacht. Enkele ouders per klas zullen daar de lantarens aansteken
(geef u weer even op als u hierbij wil helpen).
De kinderen komen door 'de rozenpoort' naar het grote plein, daar kunt u zich bij uw
kind voegen en al zingend de optocht meelopen. Het streven is dat de optocht om
18.00 uur begint. Ook de vijfde klassers zullen zich bij ons voegen.
Na de optocht gaan de kleuters weer mee terug de klas in, ouders mogen buiten op het
kleuterplein wachten. In de klassen krijgen de kinderen nog wat drinken en een
koekje. Wanneer de deuren van de klassen open gaan kunnen jullie de kinderen
ophalen. Het is hierbij van belang dat ouders/verzorgers even oogcontact hebben met
de leerkracht en dat er daarna zo snel mogelijk ruimte in de gangen komt voor de
andere kinderen.
Net als andere jaren telt: lange haren zijn goed opgestoken. Sjaals zijn goed
weggestopt. Alle ouders hebben een aansteker of lucifers bij zich. Het is voor de
kleuters erg prettig als er steeds iemand bij hem of haar in de buurt kan zijn tijdens de
optocht (mogen ook grootouders, of andere belangstellenden zijn.)

*

Het is voor de kinderen echt het allermooist als er veel gezongen wordt en weinig
gefotografeerd! Komt daarom allen de Sint Maartensliedjes oefenen tijdens de
openbare week opening op maandag 4 november om 8.35 uur in de grote zaal van
onze school!
Mochten er vragen zijn, kom dan even naar een van de leerkrachten.
Zaterdag 9 november is er weer een kabouterland op de Najaarsmarkt. Wie wil ons
helpen? U kunt u opgeven op de lijst in het tochthalletje.

Kleuterklas Margot/Ellen:
*
Wie komt helpen om de lantaarns in elkaar te zetten op dinsdag 5 nov.?
*
De werkochtend voor 5/12 is ivm de stakingsdag verplaatst naar woensdag 13 nov.
Wilt u doorgeven of u op de werkochtend of avond komt? (prikbord gang)
Kleuterklas Grietje:
*
Denken jullie aan de werkavond op 5 november a.s. (zie ook de mail)
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Klas 1 Annemiek/Wendy:
*
Voor het handwerken op de maandagmiddag is te weinig hulp. Ik ga nadenken over
een andere oplossing.
*
Na de herfstvakantie starten de oudergesprekken. De meeste ouders hebben de lijst
ingevuld. Er staan nog enkele plekjes open voor de laatste ouders om zich in te
schrijven. De nieuwe datum die i.p.v 6 november komt is woensdag 27 november.
Mocht er echt geen goede datum bij zitten neemt u dan even contact met mij op.
*
Wie wil er vóór donderdag 7 november een grote pompoen voor in de klas thuis
uithollen en versieren (pompoen is in de klas)? Invullen op prikbord.
*
Wie wil er voor vrijdag 29 november pepernotendeeg maken voor 30 kinderen?
Kunnen ook twee ouders zijn. Graag invullen op prikbord.
*
Wie wil op vrijdag 29 november om 14.15u. de klas helpen klaar te maken voor
advent (zonder kinderen)? Graag invullen op prikbord.
*
Wie wil er voor donderdag 5 december speculaasdeeg maken voor 30 kinderen?
Kunnen ook twee ouders zijn. Graag invullen op prikbord.
*
Wie wil op donderdag 19 december 14.15u. de klas helpen klaar te maken voor de
kerstviering (zonder kinderen)? Graag invullen op prikbord.
*
Wie wil op vrijdag 20 december om 10.30u. de klas helpen op te ruimen en weer klaar
te maken voor na de kerstvakantie? (zonder kinderen). Graag invullen op prikbord.
*
De kinderen hebben al veel lege eierdozen van 10 stuks meegenomen. We kunnen nog
enkele meer gebruiken. We gebruiken deze om mee te rekenen.
*
Wie wil er dinsdag 5 november vanaf 8.30u. helpen de St. Maartenslampionnen in
elkaar te zetten? Dit gebeurt in de kelder. Graag aanmelden op prikbord. I.v.m.
verplaatsen datum St. Maartensfeest is de datum om de lampionnen in elkaar te zetten
ook verplaatst. Kijkt u hier goed naar, in de actielijst staat dus nl. een andere datum.
Klas 2 Hilde:
*
Voor de St. Maarten-lampion een stok van 30 á 35 centimeter.
*
Graag de activiteitenlijst invullen bij de klassendeur.
Klas 3 Nicole:
*
Vandaag hadden de kinderen voor de allerlaatste keer totorlezen. Dat wil zeggen een
gezellige afsluiting met taalspelletjes. Klas 6 heel erg bedankt voor de goede
begeleiding de afgelopen jaren! Volgend schooljaar zullen deze kinderen zelf
tutorkind worden van een dan eerste klasser.
*
Deze week zijn we gestart met een tweede rekenperiode. We gaan onder andere
rekenen met moeilijkere keer en deelsommen. Dan is het handig om de tafels goed en
vlot te kennen en oefenen dit op verschillende manieren. We hebben ons als doel
gesteld dat iedereen de tafel van 2 en 3 aan het einde van volgende week kent. Dat wil
zeggen: snel antwoord kan geven op sommen uit beide tafels door elkaar. Helpt u de
kinderen mee oefenen? Wanneer het gelukt is kunnen we verder naar de tafel van
4, 5, .....
*
Klokkijken is ook een belangrijk onderwerp deze periode, maar ook iets om thuis
spelenderwijs verder mee te oefenen en/of door dit toe te passen in de dagelijkse
praktijk. In de klas heb ik de 2 klokken al omgetoverd tot hulpklokken. Komt u gerust
eens binnen om te kijken.
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*
*

Op het prikbord naast de klas is ook nog voldoende ruimte om u in te schrijven voor
verschillende activiteiten dit schooljaar en voor de a.s. najaarsmarkt op 9 november.
De kinderen moeten uiterlijk a.s. donderdag een stevige stok met naam meenemen om
hun lantaarn aan te kunnen hangen.

Klas 4 Joost/Wendy:
*
Donderdag 7 november vieren we het St. Maartensfeest. Klas 4 gaat de optocht dit jaar
meelopen met mooi versierde pompoenen. Alle kinderen hebben daarom donderdag 7
nov. een uitgeholde pompoen nodig ( NOG NIET VERSIEREN). Het is handig om
daar een NATTE theedoek in te doen, dan zakt de pompoen minder snel in. Om het
licht goed te laten branden is het het beste om er een groot waxinelicht in te doen. De
pompoen kan opgehangen worden aan een ijzerdraadje met handvat, of een klein
stokje. De kinderen hebben voor het versieren een set gutsjes, schilmesje, appelboor
enz. nodig. Alles graag voorzien van naam. Mocht u van eetbare pompoenen het
vruchtvlees hebben, dan graag mee naar school.
*
Na de herfstvakantie zijn we met de Taalperiode gestart. We hebben het over de tijden
(tegenwoordige tijd, verleden tijd en toekomstige tijd). Het zou leuk zijn als ieder kind
een voorwerp meeneemt waar vroeger veel mee werd gespeeld. Je kunt dan denken
aan een knuffel of leesboekje. Dit mag de komen week nog.
*
Maandag 18 november staat een werkavond gepland. Zet deze vast in de agenda.
Verdere informatie volgt zsm.
Klas 5 Marieke:
*
Gisteren hebben we een fantastische dag gehad in het bos en bij de boer. Ik heb heel
erg genoten, iedereen die geholpen heeft wil ik graag van harte bedanken.
*
Volgende week maandag hebben de kinderen een leeg, schoon, klein glazen potje
nodig waar een waxinelichtje in past. Daarnaast willen we ook in de klas kruidenboter
maken, dus de potjes met de rode deksel van de boerin mogen schoon weer mee terug
naar school.
*
Donderdag 7 nov. is de herkansingsoverhoring van Noord Brabant.
*
We hebben nog mensen nodig die kunnen helpen tijdens de markt op zaterdag 9 nov.
Wie schrijft zich nog in?
Nieuws van de directeur:
Geboren
Wij feliciteren juf Wendy en haar man van harte met de geboorte van hun zoon en wensen
hen het allerbeste toe! Het gaat goed met moeder en baby.
Klassenlijsten
Alle ouders krijgen vanuit school een klassenlijst. Hierop staan adressen en
telefoonnummers van de kinderen uit de klas. Regelmatig wordt de lijst aangepast als er
bijvoorbeeld nieuwe kinderen zijn begonnen of adressen zijn gewijzigd.
Het is prettig voor ouders/verzorgers om een dergelijke lijst te hebben volgens ons en
volgens vele ouders. Hiermee kun je afspraken maken met andere ouders en is er inzicht in
waar kinderen uit de klas van uw zoon of dochter wonen.
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Uiteraard houden we rekening dat het hier om privé gegevens gaat en vandaar dat u ook zelf
bepaalt of we deze gegevens mogen verspreiden. Als dit het geval is, wordt uw adres of
telefoonnummer weg gelaten. Op het inschrijfformulier van uw kind(eren) heeft u al aan
kunnen geven wat u wilt.
Mocht u na inschrijving denken, nee ik wil niet op een dergelijke lijst staan, geeft u dit dan
door aan onze administratie. Wij houden daar dan rekening mee.
Multicultureel onderwijs op Vrijescholen
Nederlandse Vrijescholen vieren de
jaarfeesten uit de christelijke traditie.
Volgende week het feest van Sint Maarten
b.v. waar we dit jaar weer voor naar het
Schelfhorstpark wandelen!
We leven in een multiculturele samenleving,
dus doet zich soms de vraag voor: wordt
ook rekening gehouden met andere religies?
In lessen in hogere klassen komt het voor
dat feesten als Suikerfeest (Islam) of Divali
(Hindoeïsme) aan de orde komen.
Vaak blijkt dat er vele overeenkomsten zijn
tussen de verschillende feesten en religies. Dat is leerzaam voor de kinderen en draagt bij aan
begrip en respect voor elkaar.
In de schoolgids kunt u over dit onderwerp ook meer lezen op de bladzijden 6 en 7
(schoolgids kunt u vinden op de website van school).
Er is een artikel verschenen over multicultureel onderwijs op de Vrijeschool en vóór de kerst
ontvangt u allen dit interessante artikel met achtergronden.
Controle hoofdluis
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd. Een nuttige en zinvolle klus.
Afgelopen dinsdag was dit weer het geval en er is geen hoofdluis geconstateerd.
Dank aan de ouders die o.l.v. Francisca de controle uitvoeren. Fijn dat jullie je hiervoor
inzetten!
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 4 november, Annemiek zal er zijn.
U kunt ons natuurlijk ook op andere tijden aanspreken of mailen.
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Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
Hartelijke groet, Wendy (klas 1, 4 en 6) en Annemiek (klas 1).
Openbare weekopening a.s. maandag 4 november:
A.s. maandag is er weer een openbare weekopening. Deze zal in het teken staan van
St. Maarten. We zullen luisteren naar een verhaal en samen zingen om de liedjes voor de
optocht te oefenen. Komt allen, zodat we dit jaar niet hoeven praten tijdens de optocht, maar
kunnen zingen! De openbare weekopening begint aansluitend aan het schoolbegin.
Woensdag 6 november landelijke stakingsdag – De Vrije School Almelo is dicht!
Zoals eerder aangegeven maakt het onderwijs zich ernstig zorgen over de toekomst van ons
onderwijs. Er dreigt een groot tekort aan onderwijsmedewerkers (leerkrachten en
schoolleiders met name), de wet passend onderwijs knelt aan alle kanten, het salaris loopt
sterk achter en de werkdruk is hoog.
Vele redenen om deze zaken onder de aandacht te brengen bij het grote publiek en vandaar
dat de onderwijsbonden oproepen het werk een dag neer te leggen.
De stakingsbereidheid is ook op onze school groot en vandaar dat de school op a.s.
woensdag 6 november dicht is. Natuurlijk lastig voor velen, maar we hopen op begrip, want
de kwaliteit van het onderwijs is in het gedrang, nu en in de komende jaren.
Tot slot een kleine opvangtip……Wellicht iets af spreken met andere ouders voor deze dag?
Ecoraad:
De grootste merken cosmetica doen nog steeds aan dierproeven!
Hun producten staan ook in jouw badkamer!
Overal in Europa worden honderden dieren, zoals ratten, muizen, konijnen en cavia’s,
gebruikt in giftigheidstesten voor chemicaliën die gebruikt worden in huishoudelijke
producten.
Door deze proeven lijden dieren en gaan zelfs dood!
Hoe is dat nog steeds mogelijk ondanks een nieuwe wet van de Europese Unie?
De ingrediënten die worden gebruikt voor cosmetica kunnen in de EU nog steeds worden
getest op dieren in het kader van REACH, ’s werelds grootste chemische testprogramma.
Grote merken kunnen ook doorgaan met dierproeven voor cosmetica buiten Europa en deze
in andere markten verkopen. Daardoor kunnen ze nog steeds winst maken uit wreedheid
tegen dieren – alleen niet meer binnen Europa.
Wa t u k u n t d o e n ? !
Winkel wreedheidvrij door te kiezen voor producten van bedrijven die weigeren om
dierproeven uit te voeren waar dan ook ter wereld. Raadpleeg de wreedheidvrije
bedrijvenlijst van PETA US voordat u iets koopt.
Bezoek de website van PETA om betrokken te raken bij de campagnes tegen de wrede
dierproefindustrie.
Bron: https://www.peta.nl/onze-missie/experimenten/cosmetica-en-dierproeven/

Jong Vocaal Twente:
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Ondanks de staking a.s. woensdag gaan de repetities woensdag 6 nov.
gewoon door. Nieuwe zangers en zangeressen kunnen zich nog steeds
aanmelden, je mag 2x gratis en voor niets meedoen voordat je beslist of je
blijft tot de Kerstvakantie. Kom dus gezellig zingen!
Het rooster is:
voor de kinderen t/m klas 2 13.30 - 14.00
kinderen uit klas 3 en 4
14.00 - 14.45
kinderen vanaf klas 5
14.45 - 15.30

Op zaterdag 9 november zal er een Najaarsmarkt worden gehouden in de school. Er zijn al
een groot aantal standhouders! Op de vorige markt was al de kraam van Ilse Smit (PUUR
Ilse) en de kraam van Rita Vrielink (Poppelot) en gelukkig komen ze ook weer op de
Najaarsmarkt. Hieronder uitgebreide informatie over PUUR Ilse en Poppelot en komt u
vooral kijken op onze Najaarsmarkt op zaterdag 9 november:
PUUR Ilse
Mijn naam is Ilse Smit, eigenaresse van PUUR Ilse. Samen met mijn man Vincent
hebben wij 2 kinderen. Noa zit bij juf Kim en Nienke in de kleuterklas en Jaro bij de
Christoforus Kinderopvang.
Sinds 2007 ben ik schoonheidsspecialiste en werk ik als Dr. Hauschka therapeute in
mijn eigen salon. Daarnaast werk ik als freelancer voor Dr. Hauschka waarvoor ik
demonstraties en workshops geef en ook regelmatig op evenementen sta om
bezoekers te inspireren. Sinds 5 oktober heb ik mijn nieuwe salonruimte officieel
geopend en heb ik al veel nieuwe klanten mogen verwelkomen en blij mogen
maken. Dit geeft mij enorm veel voldoening, een moment van totale ontspanning en
verzorging kunnen bieden. Zo heb ik onlangs een klant mogen behandelen en kreeg
het compliment dat ze het gevoel had op een mini vakantie te zijn geweest. Een
heerlijke zachte huid, volledig ontspannen, PUUR genieten. Daar doe ik het voor.
Op de najaarsmarkt sta ik met de 100% natuurzuivere producten van Dr. Hauschka
en heb ik leuke acties, cadeautjes, geef ik persoonlijke huidadviezen en kan je met
al je vragen over je huid of de producten van Dr.Hauschka bij mij terecht. Ook kan
je een afspraak maken en zelf een mini vakantie komen beleven bij mij in de
praktijk aan de Nije allee 14.
Ik heb al zin in de najaarsmarkt en kijk uit naar jullie komst.
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"POPPELOT"
Zonnekindpoppen zijn poppen om een baby,
peuter of kleuter kado te doen. Ze zijn gemaakt
van natuurlijke materialen: zijde, katoen en wol
en worden gevuld met gewassen en geplozen
schapenwol, waardoor ze zacht en warm aanvoelen.
De poppen zijn direct te bestellen. De kleertjes
die de poppen aan hebben zijn tevens te bestellen.
U kunt ook zelf een keuze maken uit het soort pop
en de kleertjes die u mooi vindt. Ook kan de naam
van het kind op bv de knooppop geborduurd worden.
Voor het kopen, bestellen of informatie, neem dan
contact op met “Poppelot”: 06-30159360

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 0546-492727. 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).
Zoals u wellicht al gezien hebt hangen de intekenlijsten voor hulp bij de Najaarsmarkt ook
weer op de prikborden naast de klassendeuren. Er is veel hulp nodig om de markt weer te
laten slagen. Lijkt het u leuk om te komen helpen? Schroom dan niet en zet uw naam op de
lijst!!!!
Vriendelijke groet, de marktcommissie.
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!!!!!!!!Kledingverkoop tijdens de Najaarsmarkt door klas 5!!!!!!!!!!
Voor het schoolkamp van volgend jaar willen wij tijdens de Najaarsmarkt kleding gaan
verkopen. Hiervoor vragen wij u kleding aan te leveren in alle maten en kleuren.
Het enige wat wij vragen is dat het schoon en gestreken aangeleverd wordt.
Het mag verder alles zijn: broeken, truien, jassen, bloesjes, als het maar verkoopbaar is.
U kunt de kleding inleveren op dinsdag 5 november bij de klas van juf Marieke, bij voorkeur
als school is afgelopen om 14.15 uur. Alles wat na de markt over blijft brengen wij naar een
goed doel.
Bij voorbaat dank! Groeten klas 5

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.
Nu de donkere tijd aanbreekt, wordt het ontsteken en laten stralen van licht ook weer een
thema op de BSO en het Peuterhuis. We sluiten aan bij de jaarfeesten St.Maarten en Advent,
die ook op school gevierd worden, wat betreft sfeer, verhalen, liedjes en knutsels. We hebben
deze week transparantjes gemaakt en gaan ook potjes beplakken. Op de middag van St.
Maarten, donderdag 7 november, zullen we een grote tafelpompoen uithollen en
zelfgemaakte Herfstsoep eten, zodat de BSO-kinderen ook iets warms binnen hebben
voordat ze deelnemen aan de optocht van school. We gaan een fijne tijd tegemoet!

10

BIJLAGEN:
Bazaar Vrijeschool de Zevenster in Oldenzaal:
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