’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. 13
29-11-2019
AGENDA:
ma. 2 dec.
ma. 2 dec.
ma. 2 dec.
do. 5 dec.
ma. 9 dec.
ma. 16 dec.
vrij. 20 dec.
vrij. 20 dec.

: 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

KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:
“Het echte avontuur begint” dit staat voorop de folder van scouting Kennedy die de
kinderen in de kleuterklassen vandaag allemaal mee hebben gekregen. Dat het een fijn
avontuur is om bij de scouting te spelen hebben we gemerkt. De bosdagen zijn echt heel fijn.
Wat een speelplezier, klimmen, kleuteren, huttenbouwen, in bergen bladeren duiken, bij een
vuurtje zitten, sjouwen met takken, schatten vinden, we hebben er met z’n allen steeds al van
genoten. Voor kinderen die hier graag meer van willen is er plaats bij de ‘bevers’ op de
woensdagmiddagen.
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Kleuterklas Margot/Ellen:
*
Wilt u de komende tijd bij het brengen van uw kind, voor de kring afscheid nemen?
Dus liever niet meelopen naar het stoeltje. Dit i.v.m de rust in de klas in de adventstijd
en het brandgevaar omdat er kaarsen staan bij de mooie tafel.
*
Op donderdag 5 december hoeven de kinderen geen fruit mee te nemen. Wel graag een
tas met eten en drinken.
Klas 1 Annemiek/Wendy:
*
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.
WIE O WIE MELDT ZICH??
*
Er zijn van de ouderavond van vorige week dinsdag aantekeningen gemaakt. Deze
komen zo spoedig mogelijk. Fijn dat het halen en brengen al zo goed gaat. We hebben
afgesproken om de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig de school in en uit te laten
gaan. U kunt altijd, als de kinderen zijn opgehaald, even in de klas komen kijken.
*
U heeft in een bericht van o.a. Maaike info gekregen over 5/12. Het kan vandaag
overdag, maar ook tussen 19.00 uur en 19.30 opgehaald worden. Brengt u het weer
tijdig terug naar school?
*
De kinderen mogen a.s donderdag een klein gezelschapspelletje meenemen dat niet te
lang duurt. Er zijn ook veel spelletjes in de klas, maar mogelijk hebben de kinderen
nog een leuk spelletje om samen te spelen. Graag ‘s ochtends in de tas laten.
*
De kinderen mogen a.s. vrijdag 1 klein ding meenemen om te laten zien
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
*
Deze week zijn we gestart met de periode over het ontstaan van het schrift. Na
grotschilderingen, spijkerschrift, hiërogliefen, runen, maakten we onze eigen inkt van
walnotenbolsters en ook een mooi versierde kroontjespen. Vandaag oefenen we in de
klas om hier voorzichtig mee te schrijven en mogen de kinderen het vervolgens mee
naar huis nemen. Denkt u eraan dat de inkt beperkt houdbaar is en moeilijk uit kleren
en van handen te wassen? We hopen volgende week met (de langverwachte) vulpen te
kunnen schrijven...
Klas 4 Joost/Wendy:
*
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met de breuken periode. We willen in onze
laatste week nog graag op een uitdagende en lekkere😊 manier de breuken ervaren en
leren herkennen. Daarom zijn we nog opzoek naar ouders die voor ons een heerlijke
taart, cake of iets anders willen bakken zodat we kunnen oefenen met het delen van
een geheel. We hebben al genoten van pannenkoeken en brownies.
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*

*

De materialen van de werkavond van 18 november, die nog steeds niet zijn
opgehaald liggen klaar in de kelder, graag deze week de materialen ophalen. Uiterlijk
maandag 2 december ingepakt inleveren in de kelder.
Donderdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school, de kinderen zijn om
13.00 uur vrij.

Klas 5 Marieke:
*
Alle kinderen hebben in hun agenda staan wanneer ze aan de beurt zijn om muziek te
maken of de kaarsjes aan te steken tijdens de adventstijd. Enige hulp bij het herinneren
is wel welkom....
*
Wie wil dit jaar de kerstinkopen doen? Opgave kan op de lijst bij het prikbord of bij
Marieke.
*
Voor het opruimen na de Kerstviering heeft zich tot nu toe één ouder ingeschreven.
Wie helpt er nog meer mee?
Klas 5 en 6:
*
A.s. woensdag 4 december om 12.00u. is onze schoolfinale van de voorleeswedstrijd
in de zaal van onze school. De drie beste voorlezers uit klas 5 en de drie besten uit klas
6 zullen het tegen elkaar opnemen. Dat belooft een spannende woordenstrijd te
worden! We hebben een heuse jury onder voorzitterschap van de jeugdconsulent van
de bibliotheek in Almelo. De ouders van de 6 kinderen die gaan voorlezen zijn van
harte uitgenodigd. De uiteindelijke winnaar mag mee doen met de Almelose
voorleeswedstrijd later in het jaar in de bibliotheek.
Klas 6 Carmen/Wendy:
*
Maandag 2 december gaat klas 6 naar de theatervoorstelling 'Reis om de wereld in 80
dagen', van Beumer & Drost in Hof 88. Alle kinderen moeten dus op de fiets komen.
*
Ook spelen we deze maandag voor de eerste keer adventsmuziek in de gangen. Komt u
stilletjes luisteren?
Nieuws van de directeur:
Oberufer Kerstspelen
A.s. maandag wordt het Paradijsspel opgevoerd. Het
is het eerste deel van de drie spelen welke wij per
traditie opvoeren in en rond Kerstmis.
Vrijdag 20 december volgt het Kerstspel en 10
januari het Driekoningenspel.
Ouders en leerlingen en andere belangstellenden zijn
van harte welkom. Leest u wel in de uitnodiging
precies voor wie de voorstelling bedoeld is.
Soms hoor ik de vraag over de teksten. Wij spelen het originele spel en die teksten doen
gedateerd aan. Logisch want de wortels van de Kerstspelen liggen in de Middeleeuwen. Er
zijn ook gemoderniseerde versies in omloop. Wij kiezen echter voor de oorspronkelijke
teksten. Soms wat moeilijk te begrijpen, maar het gaat in de spelen dan ook om beleving en
om beelden. De tekst, welke op rijm is, is eigenlijk ondergeschikt.
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De voorbereiding op de Kerstspelen is al na de zomervakantie gestart. Uiteindelijk zijn er
meer dan 50 mensen bij de Kerstspelen betrokken. Het is een hele klus, maar velen voelen
zich verbonden met de spelen en hebben er een groot plezier aan.
Wij wensen iedereen alvast een mooie voorstelling toe!
Veiligheid op school
Afgelopen dinsdag hebben we geoefend met het ontruimen
van de school. Deze onverwachte brandoefening verliep
prima. Enkele punten kwamen naar voren, maar over het
algemeen stonden alle kinderen en medewerkers in no time
buiten. En dat gold ook voor de peuters.
Veiligheid staat in deze periode extra hoog op de agenda. Wij
hebben daarvoor op school een aantal afspraken gemaakt en
voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo willen we veilig de
periode van Advent en Kerstmis door en genieten van de vele mooie momenten en sfeer in
onze school.
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 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).
Najaarsmarkt terug- en vooruitblikken:
Op dinsdag 10 december van 14.30 tot 15.00u. kijkt de marktcommissie nog eens terug op
een gezellige en geslaagde najaarsmarkt. We bespreken de tips en tops voor het komende
jaar en zouden het fijn vinden wanneer meer ouders zich bij ons groepje aan willen sluiten en
ons eventueel willen helpen met de organisatie voor het komende schooljaar. Dat lijkt nu nog
ver weg, maar om alvast een idee te krijgen bent u van harte welkom om op 10 december
vrijblijvend bij ons aan te schuiven. Opgave hiervoor mag, maar is niet nodig. U kunt ons
vinden in het computerlokaal in de school.
De opbrengst van de najaarsmarkt was € 696,15 waarvan € 200,00 naar het Internationaal
Hulp Fonds gaat. Het resterende bedrag sparen we voor een bijdrage aan een verbetering aan
ons schoolplein.
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Sinterklaasfeest donderdag 5 december:
Donderdag 5 december komt Sint met zijn Pieten rond
8.30u. aan op het grote plein. Hij wordt daar toegezongen
door de kinderen van klas 1 /m 6. Ouders met jongere
kinderen (peuters) worden uitgenodigd om hier bij te zijn!
De kleuters wachten hem op in de zaal.
Deze schooldag eindigt voor alle kinderen om 13.00u.

ADVENT & KERST:
Helpt u mee om de advent en andere feestelijkheden gedragen en sfeervol te laten verlopen?

Maandag adventsvieringen:
Zondag begint de Advent. Als de kinderen maandag 2 december op school komen zien de
klassen en de school er anders uit. Bijvoorbeeld de kransen die in de klassen hangen, het
blauw op de mooie tafels met prachtige stenen erop, de sterrenhemel en adventskalenders.
In school wordt de eerste advent gevierd.
In de gangen is muziek, er brandt geen licht, er zijn alleen wat kaarsen aan. In de school is
het stil. We hopen dat iedereen die de school binnenkomt (op deze maandag kunt u wel even
mee naar binnen komen), meewerkt aan het bewaren van die verstilde stemming.
Ook de andere dagen, waarop er geen muziek in de gangen is, willen we graag de rustige
stemming in de school houden.
In de klassen wordt elke ochtend aandacht besteed aan de Advent door een kleine viering:
kaarsen, zingen, een verhaal.
In de school zijn de kinderen al wat voorbereid op de Advent. Het is een waardevolle
ondersteuning als de kinderen, voordat ze maandag naar school gaan, er aan herinnerd
worden dat de school in adventsstemming is. Ook vragen wij u, als u even wilt meegenieten
van de adventsmuziek op deze ochtenden, in de gang te blijven en niet met uw kind mee te
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gaan in de klas. Als de bel gaat sluit de klassendeur en begint de adventsviering in de klas,
het is daarom belangrijk niet te laat te komen, want dat verstoort de stemming.
Ook willen wij u laten weten dat wij, i.v.m. mogelijk brandgevaar, zorgvuldige maatregelen
hebben genomen

“Kinderen kom, zie het licht
Gaat in het midden branden.
Kom met de kaars in je handen.
’t Kaarsje brandt in je hand.
Laat het licht in harten ook schijnen,
Dat het duister spoedig zal verdwijnen”.

Maandag adventsvieringen in de klassen:
Als de kinderen ’s maandags de school binnen komen, wordt er muziek in de gangen
gemaakt door klas 6. Als de kinderen van klas 1 t/m 6 in de klassen zijn wordt de dag
geopend. Vaak met een advents-/kerstlied of spreuk en de “normale” ochtendspreuk.
Daarna lopen de kinderen met hun stoel naar de zaal. Klas 6 heeft snel de muziek uit de
gangen verplaatst naar de zaal en als de klassen binnenkomen is er ook daar weer muziek.
Als iedereen zit komt een kind uit de zesde klas, die op deze dag engel is, naar voren.
In de hand heeft hij of zij een stok met groen en een kaars. Deze kaars wordt aangestoken
aan de krans in de zaal. De engel gaat voor het podium staan. Terwijl er nog steeds muziek
klinkt, steken de “engelen” van elke klas hun klassenkaars aan en zetten die op het podium.
Als dit licht is aangestoken, wordt er door een van de leerkrachten nog een verhaal verteld,
passend bij de adventstijd. Als de laatste woorden van het verhaal wegklinken, begint de
muziek weer en halen de engelen uit de klassen hun eigen kaars weer op.
Alle klassen lopen in rust naar hun eigen klas, waar de krans nog even wordt aangestoken en
er ook daar nog een onderdeel van de adventsviering plaatsvindt. Dan alle kaarsen doven en
verder aan het werk.

Adventsmuziek
Elke maandag in de adventstijd is er in de gangen bij binnenkomst muziek te beluisteren.
Deze kleine adventsconcertjes worden verzorgd door klas 6.
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Kerstspelen De Vrije School Almelo:
Ook dit jaar voeren wij weer onze Oberufer Kerstspelen op. Uw (oudste) kind heeft vorige
week een uitnodiging hiervoor meegekregen. Op deze uitnodiging en op de afbeelding hier
naast staat alle informatie over de aanvangstijden etc. Ook familie, vrienden, kennissen,
buren, collega’s etc. zijn van harte welkom om deze mooie en bijzondere Kerstspelen bij te
wonen

Paradijsspel maandag 2 december:
A.s. maandag 2 december, wordt het Paradijsspel om 13.00u.
(dus onder schooltijd) en om 16.30u. opgevoerd.

Parkeren
Wij willen u dringend vragen om tijdens het Paradijsspel a.s. maandag of het bijwonen van
het binnenhalen van Sinterklaas a.s. donderdag, uw auto NIET te parkeren aan de Biesterweg
of aan Grasbroek (dit is het straatje grenzend aan het kleuterplein)! Er is ruim voldoende
parkeergelegenheid aan Nederhoven (uiteraard IN de parkeervakken en niet op de stoep), of
bij de flats aan de overkant van de school.
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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.

Klas 3: vandaag oefenen met de eigengemaakte kroontjespen en inkt:
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