’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. 10
08-11-2019
AGENDA:
za. 9 nov.
woe. 13 nov.
woe. 27 nov.
ma. 2 dec.
ma. 2 dec.
ma. 2 dec.
do. 5 dec.
ma. 9 dec.
ma. 16 dec.
vrij. 20 dec.
vrij. 20 dec.

: 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
: spreekuur vertrouwenspersonen, 14.20-14.35u., therapieruimte kleuterkant
: 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:
Klas 1 Annemiek/Wendy:
*
Beste ouders, dank voor de vele hulp die deze week is geboden. De klas was fijn
gepoetst, de pompoen werd uitgehold en prachtig versierd en de lampionnen werden
in elkaar gezet. HEEL VEEL DANK!!
*
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.
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*
*
*
*

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.
Denkt u aan de ouderavond van 18 november!! Graag afmelden bij Annemiek als u
niet kunt.

Klas 2 Hilde:
*
Maandag 11 november wil ik appelmoes gaan maken met de kinderen. De kinderen
mogen allemaal een appel meenemen naar school.
*
Wie wil er voor donderdag 28 november pepernotendeeg maken voor 30 kinderen?
Kunnen ook twee ouders zijn. Graag even doorgeven aan mij.
*
Afgelopen week zijn we gestart met een tweede rekenperiode. We gaan bezig met het
oefenen van de tafels: 2, 3, 5, en 10. Het opzeggen van de tafels en bij de kale x
sommen maken we verhaalsommetjes van. De + en – sommen daar kunnen we al goed
verhaaltjes bij verzinnen, maar de x sommen zijn toch andere verhaaltjes.
Klas 5 Marieke:
*
Vandaag hebben we een gastles gehad van het Waterschap. Een boeiende les over
waterzuivering en allerlei (nuttige) beestjes in het water. Leuk om te vermelden is dat
deze les is verzorgd door een oud-leerlinge van onze school.
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ALLE klassen (3 kleuterklassen en klas 1 t/m 6):
*
Helaas is de St. Maartens-optocht in het park niet doorgegaan gisterenavond (vanwege
de vele regen). Het St. Maartensfeest vieren we nu op a.s. maandag 11 november en
dit ziet er als volgt uit:
We gaan met alle kinderen de lampionnenoptocht lopen op maandagmiddag, aan het
einde van de schooldag, om 13.45u., We lopen in de school en als het goed weer is
eventueel nog over de kleuterplein en het grote plein. Tegen 13.45 uur bent u van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Nieuws van de directeur:
Als gevolg van begrotingsbespreking, stakingsdag en directieoverleg van alle vrijescholen
van Athena deze week geen nieuwsberichten van mij.
Met een hartelijke groet en u vast allen ontmoetende bij de NAJAARSMARKT,
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 2 december, 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).
Ecoraad:
Eco gek! Gek op kaarsen- gezellig maar ook gezond?
Bij alles wat je verbrandt komen afvalstoffen vrij. Bij het verbranden van kaarsen zijn dat
onder andere CO2 en roet.
Reguliere kaarsen en waxinelichtjes worden gemaakt van paraffinewas, een restproduct van
aardolie. De dampen en stoffen die onder andere vrij komen als je een kaars brand zijn
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benzeen en methylbenzeen (tolueen). Deze stoffen kunnen irritatie geven aan je ogen en
ademhaling en zelfs kanker veroorzaken. Geurkaarsen kunnen ook nog eens eczeem en
astma triggeren.
Er zijn stearine-kaarsen van plantaardige vetten, maar die bevatten meestal palmolievet, wat
ten koste gaat van het tropisch regenwoud. Uit milieuoogpunt kun je volgens Kassa Groen
het beste kiezen voor bijenwaskaarsen of gerecyclede kaarsen.
Echte bijenwaskaarsen produceren negatieve ionen, die het binnenklimaat zuiveren van
bacteriën, schimmel, stof, virussen en andere vervuilers die goeddeels verantwoordelijk zijn
voor een groot aantal allergische reacties en chemische overgevoeligheid.
Echte bijenwaskaarsen zijn duurder dan paraffinekaarsen, ze hebben echter een aanzienlijk
langere brandduur.
Het is nog een alternatief: theelichtjes van biomassa (hernieuwbare brandstoffen van
plantaardige (of dierlijke) afkomst). Wat ook fijn is om te weten: er wordt bij de productie
gebruik gemaakt van regionale grondstoffen, waardoor de regenwouden worden gespaard en
CO2 uitstoot wordt beperkt. Een zeer milieuvriendelijk alternatief dus voor paraffinewas.
Bron: http://www.genoeg.nl/handig/huis/hoe-schoon-is-kaars/
https://www.biovoorjou.nl/bijenwaskaarsen/
https://www.puurmieke.nl/blogs/blog/een-kaarsje-branden-is-dat-nu-wel-zoverstandig/
Inloopochtend en inschrijfavond nieuwe kleuters:
Volgende week woensdag 13 november is
er een inloopochtend en woensdag 27
november is er een
informatie/inschrijfavond op onze school.
Deze ochtend en avond zijn bedoeld voor
ouders die nog geen kind bij ons op school
hebben. Het onderstaand affiche komt ook
op onze Facebookpagina te staan, maar de
beste ambassadeurs van onze school bent u
als ouder.
Wilt u daarom eventuele belangstellenden
voor onze school attenderen op deze
ochtend en avond (en wellicht ook op het
feit dat onze school (via Christoforus
Kinderopvang) buitenschoolse opvang en
een peuterhuis kan bieden in ons
schoolgebouw!?
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Het is bijna zover! Morgen is de Najaarsmarkt van 10.00-13.30u. Het belooft weer een heel
mooie markt te worden die u écht niet mag missen! Met vele bijzondere kraampjes met
prachtige (eigengemaakte) artikelen en leuke activiteiten voor jong en oud. Voor
koffie/thee/sap/soep met heerlijke eigengebakken (hartige) taart of een lekker broodje kunt u
bij het gezellige restaurant terecht. Van de opbrengst van de Najaarsmarkt 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 Najaarsmarkt 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 (uiteraard ook in de
parkeervakken).

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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