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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). 

’t Vergeet-mij-nietje 
 

 
 

Wekelijkse nieuwsbrief van 
  

De Vrije School Almelo 
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Vergeet-mij-nietje nr. 14 

06-12-2019 
 

 

AGENDA: 
 

 ma. 9 dec.   : 2e Adventsviering 

 ma. 16 dec.  : 3e Adventsviering 

 vrij. 20 dec.  : Kerstviering; einde school om 10.30u. voor alle klassen 

 vrij. 20 dec.  : uitvoeringen Kerstspel; om 16.30u. en 19.30u. Voor leerlingen, ouders en 

  belangstellenden 

 ma. 23 dec. t/m 

 vrij. 3 jan. 2020 : Kerstvakantie 

 di. 7 jan. ’20  : schoolbrede luizencontrole 

 vrij. 10 jan. ’20 : Driekoningenfeest; einde school voor alle kinderen om 13.00u. 

 vrij. 10 jan. ’20 : uitvoeringen Driekoningenspel om 16.30u. en 19.30u. voor klassen 4 t/m 6, 

  ouders en belangstellenden 

 woe. 29 jan. ’20 : inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u. Deze inloopochtend is 

  bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben. 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Sommige kinderen hebben nog geen gymtasje. Wilt u dit meegeven naar school? 

Ook hebben we nog niet van alle kinderen een pasfoto voor de lijst op de gang. 

* Woensdag 11 december gaan we met de klas de adventstuin lopen. (zie uitleg hierover 

mail  25/11  Adventstijd). 

De "rustdagkinderen" (kinderen ouder dan 4 jaar en drie maanden) zijn van harte 

welkom om die dag te komen. Evt. kan op een andere dag in deze week een rustdag 

gekozen worden. 

* Woensdag 18 december om 12.15u. laten de kinderen een kerstspelletje zien aan de 

ouders in onze klas. 

Deze dag zijn de "rustdagkinderen" ook welkom. 

* Vrijdag 20 december hoeven de kinderen geen fruit/tas mee te nemen. 

 

Klas 1 Annemiek/Wendy:   

*        Wie wil op donderdag 19 december vanaf 14.15u. de klas helpen klaar te maken voor 

de kerstviering (zonder kinderen)? Graag invullen op prikbord. WIE HELPT!! 

*        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?? 

*        De kinderen hebben genoten van het sinterklaasfeest. We zijn nu weer volop in een 

taalperiode en het moment komt al dichterbij dat we alle letters kennen.  
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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 

 

Klas 6 Carmen/Wendy: 

* We hebben een hele leuke sinterklaas gehad. Zelfs de Sint met 2 Pieten kwamen nog 

even op bezoek. De kinderen hebben mooie surprises voor elkaar gemaakt, mét 

gedicht. 

  

 

 

Nieuws van de directeur: 

Uit de nieuwsbrief van TAlentA (Top Academie Talenten Almelo) 

In de laatste nieuwsbrief van TAlentA  staat onderstaand bericht. Het gaat over lezen en hoe 

daarin kinderen te stimuleren. Ik deel het graag met u.  

Zeker nu ook van de week bekend werd uit onderzoek dat de leesvaardigheid onder jongeren 

in ons land achteruit gaat. Noodzaak tot leesbevordering is hard nodig.   
 

De leesopvoeding stimuleren: 

Ouders leveren een belangrijke bijdrage aan de leesontwikkeling van hun kinderen. De kans 

dat kinderen uitgroeien tot lezers is vijf keer groter als ouders een positieve leesopvoeding 

bieden. Wat verstaan we onder een positieve leesopvoeding? Volgens Natascha Notten 

spreken we van een positieve leesopvoeding als ouders: 

-het goede voorbeeld geven (zelf lezen, en boeken, tijdschriften en kranten in huis hebben),  

 voorlezen, 

-praten over boeken (interesse tonen), 

-boeken cadeau geven en 

-met hun kinderen naar de bibliotheek of boekhandel gaan.  
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Kinderen van ouders die veel voorlezen en die gestimuleerd worden zelf te lezen, zijn 

gemotiveerder om te lezen, lezen meer en zijn leesvaardiger.  

Uit onderzoek weten we dat: 

-ouders het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding kunnen beginnen; 

-vooral leesbegeleiding (voorlezen, interesse tonen in wat kinderen lezen, en praten over een 

 boek) een sterke, positieve invloed heeft op de onderwijsloopbaan van kinderen; 

-ouders meer invloed hebben op de leesopvoeding dan leerkrachten en vrienden; 

-10-tot 19-jarigen die op jonge leeftijd door hun ouders zijn voorgelezen, lezen plezierig 

 vinden en vaker lezen.  
 

Bij jongens is deze invloed nog groter dan bij meisjes. Een intensieve leesopvoeding 

(voorlezen, samen stil lezen) draagt bij aan de algehele geletterdheid en belezenheid en de 

leesprestaties in het basis-en voortgezet onderwijs. Het dagelijks mediagedrag van ouders 

wordt door hun kinderen vaak gekopieerd  en ouders zijn zich hier zelden van bewust.  
 

Voorlezen aan alle leeftijden is belangrijk! Bijna alle 0-tot 5-jarigen worden voorgelezen. 

Rond het zesde jaar ligt er een breukvlak. Ongeveer 25 procent van de ouders stopt met 

voorlezen als kinderen zelf leren lezen. Aan tieners wordt nauwelijks nog voorgelezen. Een 

gemiste kans. Kinderen van ouders die blijven voorlezen, krijgen extra gelegenheid hun 

woordenschat en tekstbegrip uit te breiden. Daarnaast maken ze kennis met boeken die ze 

nog niet zelf kunnen lezen en genieten ze langere tijd van de voorleesmomenten met hun 

vader of moeder. 
 

En over voorlezen gesproken…... 

Afgelopen woensdag was de voorleeswedstrijd. Een leerling uit klas 5 heeft gewonnen met 

het boek ‘Julius Zebra’ en mag nu verder in de Almelose voorronde. Gefeliciteerd!  

 

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 6 januari, 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). 

 

 

 

 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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Ecoraad: 

Ecogek! Wasnoten- ken je ze al? 

Wasnoten zijn de vruchten van de Sapindus Mukorossi. In de schaal van deze 

natuurlijke wasnoot of zeepnoot, zit het bestanddeel ‘saponine’, dat als zeep fungeert na 

contact met water. Wasnoten maken je wasgoed schoon zonder chemicaliën en daarmee dus 

zonder het milieu verder te belasten. Bovendien groeien deze noten aan bomen, die 

kooldioxide absorberen en zuurstof produceren. Dat is nog eens duurzaam wassen. Mooi 

meegenomen is dat het ook nog eens een stuk goedkoper is om voortaan te wassen met 

wasnoten. Daarbij kan het wassen met zeepnoten ook een goed alternatief zijn voor mensen 

met overgevoeligheid voor chemicaliën. 

-Huidvriendelijk dus geschikt voor mensen met allergieën en een gevoelige huid 

-100% natuurlijk en zonder chemische toevoegingen wassen 

-Goedkoop in gebruik: Bij lage wastemperaturen zelfs 2 tot 3 x te gebruiken 

-Behoudend voor uw wasgoed en kleuren (In Nepal wordt de fijnste zijde met wasnoten 

gewassen) 

-Geen wasverzachter nodig 

-Milieuvriendelijk, duurzaam wassen 

-Volledig biologisch afbreekbaar 

-Spaart uw wasmachine 

-Geschikt voor de vaatwasser 

Bron: internet 

 

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. 
 

Vriendelijke groet, de marktcommissie 

 

Kerstkraam klas 5: 

De 5e klas gaat op kamp en daar zamelen we geld voor in. 

Op woensdag 11 en vrijdag 13 december doen we dat vanuit onze kraam op het schoolplein, 

direct na schooltijd. 

Nodig gerust opa's oma's en andere familieleden uit om gezellig te komen struinen door onze 

eigen handgemaakte spulletjes en lekkers. 

We verkopen boomhangers, vetbollen en nog veel meer, dus neem je kleingeld mee. 

Met vriendelijke groet, 

De 5e klas. 

 

Bezoek van Sinterklaas: 

Ook dit jaar heeft de Sint met zijn twee Pieten onze school weer bezocht. Het was een 

geslaagde ochtend. 
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ADVENT & KERST: 
 

Helpt u mee om de advent en andere feestelijkheden gedragen en sfeervol te laten verlopen?  

 

Maandag adventsvieringen: 
In school wordt maandag 9 december de tweede advent gevierd.  
 

In de gangen is muziek, er brandt geen licht, er zijn alleen wat kaarsen aan. In de school is 

het stil. De klassen 1 t/m 6 hebben een adventsviering in de zaal. 
 

We hopen dat iedereen die de school binnenkomt, meewerkt aan het bewaren van de 

verstilde stemming. 

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 morgen aandacht besteed aan de Advent door een kleine viering: 

kaarsen, zingen, een verhaal. 

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 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.  
 

De kleine adventsconcertjes in de gangen worden verzorgd door klas 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“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”. 
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Adventstuin: 

Dinsdag 10 en woensdag 11 december lopen de kinderen van de drie kleuterklassen en  
van klas 1 t/m 5 de “adventstuin”. Zie foto’s van twee jaar geleden hieronder. Elk kind loopt 

met een kaarsje de spiraal in en ontsteekt daar zijn/haar eigen kaars. Klas 6 en juf Nadja 

maken de muziek hierbij.  

Dinsdag zijn aan de beurt: klas 4, kleuterklas juf Nienke/Kim, kleuterklas juf Grietje en  

klas 2. 

Woensdag zijn aan de beurt: kleuterklas juf Margot/Ellen, klas 1, klas 3 en klas 5.  

Wilt u de kinderen zoveel mogelijk het haar in een vlecht o.i.d. doen en en zo min mogelijk 

synthetische kleding aandoen? 

 

  
 

 

 

   
 

  

 

 

 Kerstspelen De Vrije School Almelo: 

Ook dit jaar voeren wij weer onze Oberufer Kerstspelen op. U hebt hiervoor een uitnodiging 

ontvangen. Op deze uitnodiging en op de afbeelding hier onder 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 
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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. 


