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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. 15 

13-12-2019 
 

 

AGENDA: 
 

 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: 

* Woensdag 18 december mogen de rustdagkinderen (kinderen vanaf 4 jaar en 3 

maanden oud) ook komen i.v.m. het opvoeren van ons kerstspelletje. 

* Woensdag 18 december: De kinderen voeren om 12.15u. het traditionele 

kerstspelletje op in de klas. U bent van harte welkom om te komen kijken. Per kind 

mogen 2 volwassenen mee komen. Broers en zussen uit hogere klassen mogen ook 

komen kijken. Regelt u dit zelf met de betreffende leerkracht? 

Iedereen wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn. Tijdens de opvoering mogen er geen 

foto’s of video-opnamen worden gemaakt (foto's worden door 1 ouder na afloop 

gemaakt). Kinderen vanaf 3 jaar mogen bij de uitvoering aanwezig zijn. Belangrijk is 

wel dat het zo stil mogelijk is. Elk geluid werkt storend voor de “spelers”. 

* Vrijdag 20 december hoeven de kinderen geen fruit, brood en drinken mee te nemen. 

Een tasje is wel handig voor de spullen die mee naar huis gaan. 

 

Kleuterklas Nienke/Kim: 

* Op dinsdag 17 december bent u om 13.30u. van harte welkom in de zaal om naar ons 

kerstspelletje te komen kijken. Zorgt u dat u op tijd aanwezig bent? Er mogen geen 

foto's en video opnames gemaakt worden. Kinderen vanaf drie jaar en oudere broers 

en zussen mogen eventueel ook komen kijken. Regelt u dit zelf even met de 

betreffende leerkracht? Het is wel belangrijk dat zij niet storend zijn voor het spel 
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Klas 1 Annemiek/Wendy:   

*        A.s. dinsdag is i.p.v. juf Maaike, juf Marloes in de klas. Juf Maaike is in de 2e klas. 

*        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 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 mogen op vrijdag 20 december een doosje meenemen voor de spulletjes 

van de kerstviering (graag onder de kapstok zetten). 

*        Vrijdag 20 december hoeven de kinderen geen tas met eten mee te nemen. 

*        Woensdag a.s. vier ik mijn verjaardag. In het weekend krijgt u hierover nog een 

uitgebreidere mail. 

          Wilt u er alvast aan denken dat de kinderen voor woensdag a.s. het volgende mee 

moeten nemen: 

-een klein bakje met oase (nat)   

-diverse groene takjes, bijv. spar, klimop, hulst, mos e.d.  

-Wat versierselen mag ook.  

-Eventueel een snoeischaar meenemen.  

Wilt u dit de kinderen dinsdag 17 december meegeven (onder de jas hangen)?  

*        De kinderen mogen woensdag a.s. ook een klein spelletje meenemen. 

*    De kinderen mogen op vrijdag 20 december een doosje meenemen voor de spulletjes 

van de kerstviering (graag onder de kapstok zetten). 

 

Klas 3 Nicole: 

* We verwachten nog 8 enveloppen met lief en leed geld. Graag uiterlijk woensdag 

inleveren zodat we dit voor de vakantie af kunnen sluiten. 

* Afgelopen woensdag kregen we les over gebarentaal van Kristel en donderdag uitleg 

over het maken van glas in lood door juf Marieke. De kinderen hebben er erg van 

genoten en veel van geleerd. Nogmaals bedankt voor deze leuke lessen! 

* A.s. donderdag maken we, zoals ieder jaar, een klein kerstbakje in de klas. De 

kinderen hoeven geen oase en geen kaars mee te nemen. Wel wat groene takjes en 

versierselen om met elkaar te delen. U bent van harte welkom om ons hierbij te komen 

helpen en met ons een kleine adventsviering bij te wonen en samen wat kerstliedjes te 

zingen. Opgeven hiervoor is niet nodig. U kunt meteen aan het begin van de dag 

binnenkomen. 

*  Een aantal kinderen missen wat blokjes, staafjes of potloden. De kinderen weten 

precies welke kleuren en materialen zij eerder al van school hebben gekregen. We 

hebben dan ook afgesproken dat het bij deze kleuren blijft. Maar mochten er wat 

materialen missen of op zijn kunt u wellicht met uw kind overleggen wat zij nog nodig 

hebben om het nieuwe schooljaar weer goed te kunnen starten. Waar nodig mag het 

etui of krijtenzakje ook mee naar huis in de vakantie. We hebben het echter op de 

eerste schooldag meteen weer nodig. Houdt u er rekening mee dat zij volgende week 

vrijdag ook het kerstbakje en wat andere kleine spulletjes meenemen naar huis? 

* We kunnen donderdag en vrijdag meteen na schooltijd nog hulp gebruiken bij het 

klaarzetten en opruimen van de kerstviering in de klas, vele handen maken.... 
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Klas 4 Joost/Wendy: 

* Donderdag 19 december 14.15u. helpen Mary en Lisette om de klas klaar te maken 

voor de kerstviering? De kinderen gaan op deze dag dus gewoon tot 14.15u. naar 

school.   

* Tosca heeft aangeboden om kerstkoekjes te bakken voor de kerstviering op vrijdag 20 

december. 

* Vrijdag (20 december) vieren we kerst in de klas. We gaan er een gezellige ochtend 

van maken. Wat zaken gaan mee naar huis, het is handig dat hier bij het ophalen van 

de kinderen aan gedacht wordt. Let wel, deze dag eindigt om 10.30u.! Daarna hoop ik 

alle kinderen om 16.30u. te zien bij het Kerstspel. Dit vormt een mooie afsluiting van 

de adventsperiode. Hoewel 16.30u. de voorkeur heeft, kan het ook zo zijn, indien het 

niet anders te regelen is, dat de kinderen om 19.30u. mogen komen kijken.  

* Vrijdag 20 december na de kerstviering (om 10.30u. zonder kinderen) helpen Kiki en 

Gabriëlla mee om de klas op te ruimen en schoon te maken voor na de kerstvakantie. 

Dat is fijn!   

* De kinderen nemen vrijdag 20 december de krijtjes (blokjes en staafjes) mee. Wilt u 

deze in de vakantie schoonmaken (met terpentine), eventueel aanvullen en maandag na 

de vakantie weer meegeven (graag in de daarvoor bestemde etuis en niet in 

blikjes)? De kinderen krijgen dan  ook de potloden mee. Wilt u de potloden waar 

nodig aanvullen (LyraSuper Ferby ongelakt dikke driehoek potloden)? De kleuren zijn 

in ieder geval oranje, groen, bruin, blauw, rood, geel, paars, lichtblauw, roze. In totaal 

niet meer dan 15 kleuren. Zowel de potloden als de blokjes, de staafjes zijn o.a. te 

koop bij Meander (telefonisch of via de webwinkel).   

 

Klas 6 Carmen/Wendy: 

* Afgelopen dinsdag en woensdag heeft klas 6 de muziek bij de adventstuin verzorgd. 

Het klonk prachtig, compliment van allen aan uw kind. 

 

.  

 

* Wie wil wat kerstboodschappen halen? Graag donderdag in de klas brengen. 

 

 

 



5 

 

Nieuws van de directeur: 

Op weg naar Kerstmis 

Deze weken staan in het teken van Advent, Het Licht en Kerstmis.  

Prachtig zoals met hulp van klas 6 en van Nadja, onze vaste pianiste, de Adventstuin is 

gelopen. Een mooie en waardevolle ervaring voor alle kinderen.  

Komende week staat in het teken van de Derde Adventsviering, Kerstspelletjes in de 

kleuterklassen, Kerstviering en het Oberufer Kerstspel. 

Houdt u tijden en programma goed in de gaten. 

 

En vandaag staan kinderen van klas 5 met kraampjes met hele mooie spullen op beide 

pleinen!  

  

Stichting Leergeld 

Niet iedereen heeft het even breed. Uit recent onderzoek blijkt dat er nogal wat kinderen 

opgroeien in gezinnen waar niet veel te besteden is.  Wellicht komt u in aanmerking voor een 

stukje hulp. Kijkt u eens op www.leergeld.nl/almelo/doe-een-aanvraag/  

Of Stichting Leergeld Almelo u kan helpen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het 

beoordelen hiervan doen zij tijdens een huisbezoek. 

Om dit in werking te stellen kunt u een aanvraag doen. Dit kan per e-mail via 

leergeld@jeugdfondsalmelo.nl of door het formulier in te vullen op de website.  

 

Schoolplan 2019-2023 

Op de website wordt spoedig het document ‘schoolplan 2019-2023’ toegevoegd. Dit is in de 

afgelopen tijd onderwerp van gesprek geweest en onlangs door bovenschoolse bestuurder 

van  stichting Athena, medezeggenschapsraad en het college van leerkrachten van de Vrije 

School Almelo vastgesteld. U treft het aan op www.devrijeschoolalmelo.nl 

 

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). 

 

 

 

 

http://www.leergeld.nl/almelo/doe-een-aanvraag/
mailto:leergeld@jeugdfondsalmelo.nl
http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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Ecoraad: 

Een duurzame kerstboom - nep of naald? 

Het is moeilijk om de milieuvriendelijkste boom aan te wijzen omdat kunstkerstbomen het 

milieu op een andere manier belasten dan echte kerstbomen. Voor alle soorten kerstbomen 

geldt dat het beter is als ze meerdere jaren meegaan en je ze in de buurt koopt.  

Tips voor de kerstboom: 

Koop je boom dicht bij huis. Een verre autorit heeft meer impact dan het verschil tussen 

soorten kerstbomen. 

Huur of adopteer een levende kerstboom. Je neemt dan tegen betaling van huur of statiegeld 

een boom in huis en levert hem na de feestdagen weer in. 

Wil je een echte kerstboom en die later in de tuin planten, kies er dan een met een grote kluit 

in een pot, en geef veel water. 

Ga je voor een kunstkerstboom, kies er dan een die lang meegaat (er wordt nog onderzocht 

na hoeveel jaar een kunstboom beter is, maar je moet ongeveer denken aan 10 jaar) of koop 

een tweedehands exemplaar. 

Afgedankte (kunst)kerstbomen leveren in afvalverwerking nauwelijks milieuvervuiling op. 

Bij verbranding van kerstbomen op straat ontstaat wel luchtvervuiling. 

Let op waarmee je de boom versiert. Kies energiezuinige ledlampjes. Pas buiten op met 

nepsneeuw- het is meestal gemaakt van plastic met een chemisch laagje tegen brand. Het kan 

zich snel verspreiden in de natuur en zo bijdragen aan de plastic soep. 

Wil je meer daarover lezen? Kijk hier: https://www.milieucentraal.nl/bewust-

winkelen/spullen-en-diensten/kerstbomen/ 

 

Jong Vocaal Twente: 

Sinds een aantal weken is de Koorschool in onze zaal met de workshops 

aan het werk. Een mooi groepje kinderen zingt iedere woensdagmiddag met 

veel enthousiasme. A.s. woensdag zullen zij laten horen wat ze allemaal 

geleerd hebben en u bent van harte uitgenodigd om vanaf 14.00u. te komen 

kijken en luisteren. Misschien twijfelt uw zoon of dochter nog om mee te 

gaan doen? Dan is dit dé kans om eens te kijken wat de kinderen zoal leren. 

 

 

ADVENT & KERST: 
 

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

 

Maandag adventsvieringen: 
In school wordt maandag 16 december de derde 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. 

https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/spullen-en-diensten/kerstbomen/#milieubelasting-echte-kerstboom-versus-kunstkerstboom
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/voorkom-afval/plastic-in-zee/
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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. 

 

Wie wil er een kerstboom? 

Er worden tijdens de kerstspelen altijd enkele kerstbomen gebruikt. Er zijn in ieder    

geval twee bomen beschikbaar om overgenomen te worden. Wie wil er na het tweede spel   

op vrijdag 20 december nog een boom mee naar huis? Graag melden bij Annemiek (klas 1). 

 

 

     
Midwinterhoornblazers op het schoolplein.  

‘d Oale roop tijdens de Adventsperiode in het ochtendschemer, een mooie twentse traditie… 

  

 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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Kerstspel vrijdag 20 december: 

Volgende week vrijdag 20 december wordt het Kerstspel opgevoerd (om 16.30u. en om 

19.30u.). Het is een goede gewoonte dat alle kinderen het spel gaan zien en we hopen dan 

ook iedereen te kunnen begroeten. Wilt u er aan denken om vooral de jongste kinderen voor 

het spel naar het toilet te laten gaan? De tweede opvoering van het Kerstspel is openbaar. 

Neemt u gerust vrienden, familie of bekenden mee, zodat ze kennis kunnen maken met het 

Kerstspel en met onze school 

 
Vergeetmijnietje volgende week: 

Volgende week komt het Vergeetmijnietje op donderdag uit. Houdt u hier rekening mee 

v.w.b. het aanleveren van eventuele kopij?! 
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Kerstviering vrijdag 20 december:  

Volgende week vrijdag 20 december is de Kerstviering in de klassen. De schooldag eindigt 

deze dag voor alle kinderen om 10.30u.  

 

 

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. 

 

In het Peuterhuis en op de BSO staan wij stil bij de adventstijd. We vertellen dagelijks een 

passend verhaal en op onze mooie tafel zijn Josef en Maria onderweg naar Betlehem. 

Uiteraard mag de kerstboom ook niet ontbreken. 

             

 


