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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. 16 

19-12-2019 
 

 

AGENDA: 
 

 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: 

* 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. 

 

Klas 1 Annemiek/Wendy:   

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

van de kerstviering (graag onder de kapstok zetten). 

* Welke ouders willen mij morgenochtend direct na 10.30u. helpen met het opruimen 

van de klas???!!!  

* Ik wil iedereen bedanken die gisteren geholpen heeft om mijn verjaardag tot een zeer 

geslaagde dag te maken! Zowel de kinderen als ik hebben genoten!  

 

Klas 3 Nicole: 

* Er heeft zich nog niemand opgegeven om te helpen met opruimen a.s. morgen! U mag 

meteen na schooltijd (10.30u.) de klas inlopen en beginnen. Met 2/3 mensen moet het 

binnen een uurtje klaar kunnen zijn. 

*  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 jaar 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 
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schooldag meteen weer nodig. Houdt u er rekening mee dat zij morgen ook het 

kerstbakje en wat andere kleine spulletjes meenemen naar huis? 

 

Klas 4 Joost/Wendy: 

* Morgen 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 

* De kinderen nemen morgen 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 5 Marieke: 

* Wat hebben we een prachtige adventstijd gehad, heel bijzonder hoe kinderen (bijna) 

zelfstandig de viering vorm kunnen geven.  

* Een aantal kinderen neemt de etui mee naar huis om na te kijken en compleet te 

maken. Het zou fijn zijn als alle vulpennen het weer doen, er een inktwisser en gum 

zijn en een (stevige) liniaal van 30 cm. Daarnaast de gewone potloden en krijtjes (zie 

schoolgids) 

* Op dinsdag 14 januari gaan we naar het Opleidingscentrum aan de Veldkampsweg 

voor 'Doe activiteiten kennismaking met techniek'. We gaan direct na de dagopening 

weg, en komen rond 12.00u. terug. Wie kan meefietsen? Graag melden via de mail bij 

Marieke 

 

 

Nieuws van de directeur: 

Het groenste idee van Overijssel: de Waterspeelpomp 

Enige tijd geleden hebben wij een prijs gewonnen: ‘Het groenste idee van Overijssel’. De 

prijs van € 2.000,00 is ons door de wethouder uitgereikt. We hebben vervolgens als 

commissie enkele offertes voor een waterspeelpomp aangevraagd. Deze zijn een veelvoud 

van de prijs en zodoende hebben we moeten zoeken naar de financiële ruimte. Deze is 

gevonden en eind januari hebben we een afspraak met het bedrijf dat aan de slag gaat. Enige 

zelfwerkzaamheid blijft wel noodzakelijk, maar dat komt vast goed. In het voorjaar kunnen 

kinderen (en volwassenen) hopelijk genieten van de waterspeelpomp.  
 

Onderwijsstaking op 30 en 31 januari?  

Ondanks het afsluiten van een cao voor het onderwijs, is er door verschillende bonden 

opgeroepen om te staken en wel op 30 en 31 januari. Wij hebben het onderwerp op de 

agenda staan voor onze vergadering van maandag 6 januari a.s. Zodra er duidelijkheid is 

over wel of niet staken bericht ik u over ons standpunt.  
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Kerstvakantie  

Mede namens alle collega’s wens ik u mooie Kerstdagen toe. Uiteraard een goede vakantie 

en alvast een gezond en kleurrijk 2020! Tot maandag 6 januari!  

 

                  
 

 
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). 

 

Luizen 

Wilt u uw kinderen tijdens de kerstvakantie blijven controleren op hoofdluis en indien nodig 

maatregelen nemen? 

De eerst dinsdag na de kerstvakantie (dinsdag 7 januari) vindt er weer een schoolbrede 

luizencontrole plaats. 

 

Nieuws uit de MR: 

Het laatste overleg was gevuld met de kwaliteit van het ICT beleid, het School jaarplan en 

het School meerjarenplan. De begroting was op Athena niveau nog niet afgerond en 

bespreken we volgende keer.  

De plannen voor komend jaar en de komende jaren zien er goed uit. De MR is tevreden over 

de inhoud en het ambitieniveau. De kernwaarden van de VSA worden steeds belangrijker: 

*Aandacht  

*Meesterschap 

*Samenhang  

*Creëren in vrijheid 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Z1EY+jfA&id=B14026F0F94373508F1667D1A88AD0909F6E7032&thid=OIP.Z1EY-jfAFdLwCY160gh3sgHaE_&mediaurl=https://ondermoedersvleugels.files.wordpress.com/2014/01/driekoningen.jpg&exph=539&expw=800&q=kerstmis+afbeeldingen+voor+de+vrijeschool&simid=608044158716674908&selectedIndex=7
mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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*Vitaliteit 

*Moed  

Deze waarden wil de school nog meer verweven met alles wat ze doet. De wens is dat alle 

leerkrachten, medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen ervaren dat we op onze 

school deze waarden beleven met elkaar. Dat die terug te vinden zijn in wat we doen en hoe 

we dat doen. Ook in de MR is hier aandacht voor. 

We spraken over het ICT onderwijs en het beleid daarvoor (ICT was een verbeterpunt in de 

laatste ouderenquête). Hier zijn sinds anderhalf jaar verdere stappen in gezet. Toch vindt het 

ouderdeel van de MR dit onderwijsbeleid en de uitvoering onvoldoende concreet. De 

leerdoelen bij de MS Office programma's en mediawijsheid verdienen betere structurering en 

realisatie. Dat geldt ook voor het aantal ICT lesuren en het digilesprogramma in klas 5 en 6. 

Dit onderwerp blijft op de komende MR agenda's staan. 

Ander onderdeel van het gesprek over ICT was het maken en delen van opnames. Ouders 

maken zelf opnames tijdens activiteiten en ontvangen graag foto's en filmpjes die de 

leerkracht maakt. Hans Verkley gaat met de ICT expert van Athena ( 

https://vrijescholenathena.nl/) overleggen wat de mogelijkheden zijn om dit in 

overeenstemming met de privacywetgeving te doen. Dat geldt ook voor andere ICT zaken 

zoals cloudomgeving MOO. In Athena verband heb je meer draagkracht dan als school 

alleen. 

Wist je dat je de notulen van de MR vergaderingen mag inzien en dat deze naar behoefte 

opgevraagd kunnen worden? 

De volgende MR is op 11 februari. Heb je onderwerpen voor onze MR agenda? Spreek ons 

aan of mail naar mr@devrijeschoolalmelo.nl. 
 

Hartelijke groet, Bonnie & Martijn  

 

Ecoraad: 

Vuurwerk 

Wist je dat bij het vuurwerk afsteken er allerlei stoffen in de lucht komen? De eerste twee 

uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40 keer zo hoog als normaal! 

Boosdoeners zijn de zware metalen in vuurwerk: barium, antimoon en strontium, 

die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Het neerdalende fijnstof en de 

onverbrande vuurwerkresten zorgen ook voor bodem- en watervervuiling. Opmerkelijk: bij 

knalvuurwerk komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij siervuurwerk. 

Er zijn wel leuke alternatieven voor dat harde geknal komend oudjaar! Denk bijv. aan het 

confettikanon of een sterretje- hartstikke feestelijk en vrolijk, de troep is te overzien en er 

komt geen smog vrij! Of ga naar het Amsterdam Light Festival (tot en met 22 januari) en 

geniet van al die prachtige lichtgevende kunstinstallaties. Je kunt het klassieke idee van 

vuurwerk ook gewoon helemaal loslaten. Het gaat voornamelijk om het feest! Wat dacht je 

dan van een mega vrolijke band of plop 10 champagnekurken tegelijkertijd als je met een 

grotere groep bent. Zing een lied, of doe een dans! Waarschijnlijk mis je het vuurwerk dan 

ook helemaal niet 😊 

En als je je de jaarwisseling niet zonder vuurwerk kunt voorstellen verminder dan de 

hoeveelheid vuurwerk die je afsteekt: werk samen met de buren, organiseer iets met de hele 

straat, of ga alleen kijken. Ruim vuurwerkafval ook zo snel mogelijk op, zodat schadelijke 

https://vrijescholenathena.nl/
mailto:mr@devrijeschoolalmelo.nl
https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/luchtvervuiling/#fijnstof
https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/spullen-en-diensten/vuurwerk/#bodem
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stoffen niet in het milieu komen. Vermijd illegaal vuurwerk welke door schadelijke stoffen 

zoals cadmium of perchloraat gevaarlijker en schadelijker is voor het milieu. 

Bron: internet 

     

 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 
 

 

 

 

 
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/spullen-en-diensten/vuurwerk/
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Kerstspel vrijdag 20 december: 

Morgen 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. 

 

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). 

 

Kerstviering vrijdag 20 december:  

Morgen is de Kerstviering in de klassen. De schooldag eindigt morgen voor alle kinderen om 

10.30u.  

Aansluitend begint de kerstvakantie. Deze is t/m vrijdag 3 januari 2020. 

 

Driekoningenspel vrijdag 10 januari 2020:  

Vrijdag 10 januari 2020 zal het Driekoningenspel worden opgevoerd. Deze opvoeringen 

(16.30u. en 19.30u.) zijn voor ouders en leerlingen van klas 4 t/m 6. Ook kleuterouders, 

ouders van klas 1 t/m 3 (uiteraard zonder kinderen) en belangstellenden zijn van harte 

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

Driekoningenspel en met onze school.  

De schooldag eindigt deze dag voor alle klassen om 13.00 uur.  

 

Parkeren:  

Wij willen u dringend vragen om tijdens het Kerstspel morgen en tijdens het 

Driekoningenspel op vrijdag 10 januari, uw auto NIET te parkeren aan de Biesterweg of 

Grasbroek! Er is voldoende parkeergelegenheid in de parkeervakken van Nederhoven of bij 

de flats aan de overkant van de school. 

 

 

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. 
 



8 

 

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. 

 

Alle medewerkers en stagiaires van het Peuterhuis en de BSO wensen u gezellige kerstdagen 

en een voorspoedig 2020! 

 

 

BIJLAGEN: 
 

Go-Kids Twente kerstvakantie: 

Er op uit met de kinderen in de kerstvakantie. Er zijn weer tal van gezellige uitstapjes in 

Twente te beleven. Via onderstaande link meer info en maak je plannen vast voor de 

kerstvakantie!   

Go-Kids Twente kerstvakantie-uitjes 

     

 

 

 

 
 

 

https://mailchi.mp/3a8d0f5828ff/kerstvakantie-uitjes-erop-uit-met-de-kinderen-in-de-kerstvakantie-2681403?e=4a860ff5c8
https://mailchi.mp/3a8d0f5828ff/kerstvakantie-uitjes-erop-uit-met-de-kinderen-in-de-kerstvakantie-2681403?e=4a860ff5c8

