’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. 17
10-01-2020
AGENDA:
vrij. 10 jan.

: uitvoeringen Driekoningenspel om 16.30u. en 19.30u. voor klassen 4 t/m 6,
ouders en belangstellenden
woe. 29 jan. : inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u. Deze inloopochtend is
bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben.
vrij. 31 jan. : Lichtjesfeest kleuterklassen
woe. 5 febr. : studiedag kleuterleerkrachten; alle kleuters zijn deze dag vrij
di. 11 febr.
: klassenoudervergadering, aanvang 20.00u.
di. 11 febr.
: informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u; deze avond is bedoeld voor
ouders die nog geen kind bij ons op school hebben.
vrij. 14 febr. : studiedag: alle kinderen zijn deze dag vrij.
ma. 17 febr. t/m
vrij. 21 febr. : voorjaarsvakantie
di. 25 febr.
: schoolbrede luizencontrole

OUDERAVONDEN:
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.)

ma. 3 febr.

: 3 kleuterklassen

KLASSENINFORMATIE:
Klas 1 Annemiek/Wendy:
*
Vrijdag 6 maart om 9.00u. speelt klas 1 haar toneelstuk :”het boshuis”. Ouders en
belangstellenden zijn welkom. Zet dit alvast in uw agenda!!
*
Mocht u nog kaarsstompjes/kaarsresten over hebben, graag mee naar school. We
kunnen er dan nog weer kleine kaarsjes van maken om de kersttijd af te sluiten bij het
lichtjesfeest. Ik wil daar dit jaar nog aandacht aan besteden.
Klas 3 Nicole:
*
Woensdag 22 januari gaan we, samen met klas 4, schaatsen. Nadere info hierover
volgt nog.
Klas 4 Joost/Wendy:
*
Woensdag 22 januari gaan we, samen met klas 3, schaatsen. Nadere info hierover
volgt nog.
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Klas 5 Marieke:
*
Voor ons uitstapje a.s. dinsdag hebben we nog 2 auto's nodig. Wie meldt zich nog aan?
Zie verdere info de mail van woensdag.
Nieuws van de directeur:
Driekoningen
Afgelopen maandag 6 januari was het Driekoningen. Vroeger was dat een populair feest in
Nederland waar liedjes en allerlei gerechten bij hoorden. Zoals een brood met een boon en de
vinder is dan de koning voor een dag. Of vaak ook drie bonen voor Casper, Melchior en
Balthasar.
In de klassen wordt het Driekoningenfeest vandaag gevierd. We vieren het ook met alle
kinderen in de zaal met zang en met het Driekoningenspel.
Het Driekoningenfeest wordt in Nederland niet echt groots gevierd. Wel op vrijescholen en
hier en daar in den lande zijn ook lokale initiatieven.
In een land als Italië is 6 januari een nationale feestdag. Het land is overwegend katholiek en
dat speelt een belangrijke rol bij de instandhouding van het feest. De kinderen worden van 5
op 6 januari bezocht door een vrouw op een bezemsteel (geen heks) en deze brengt kleine
cadeautjes en snoep voor hen mee. Enigszins te vergelijken met ons Sint-Nicolaasfeest.
In ons land heeft de komst van het protestantisme vanaf de 17de eeuw gezorgd voor een
afnemende belangstelling voor Driekoningen.
Met Driekoningen wordt de periode vanaf de eerste zondag van Advent afgesloten. Nu gaan
we verder op weg naar het Licht en brengen dat over enkele weken verder naar buiten met
Maria Lichtmis (dit jaar op 31 januari omdat 2 februari op een zondag valt).
Naast het vieren van Driekoningen met de kinderen in de grote zaal en in de klas, kunt u
allen vanavond ook het Driekoningenspel bewonderen. Ouders en teamleden bieden u dit
graag aan!

Met een hartelijke groet en u allen een mooi nieuwjaar wensende, Hans Verkley
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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 3 februari, 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).
Geleende gymkleding:
Zijn er nog kinderen die gymkleding van school hebben? Heel graag terug brengen naar juf
Carmen.
Eerder vrij i.v.m. opvoering Driekoningenspel:
I.v.m. de voorbereidingen voor het opvoeren van het Driekoningenspel, zijn alle kinderen
vandaag om 13.00u. vrij.
Kerstspelen De Vrije School Almelo:
Als laatste van de drie Kerstspelen zal vanmiddag en vanavond 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.
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Parkeren:
Wij willen u dringend vragen om tijdens het Driekoningenspel, 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.
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.

BIJLAGEN:
Filosofie van de vrijheid met verhalenverteller Wim
Wolbrink:
De studiegroep gaat weer van start. De komende vijf
woensdagavonden van 15 januari t/m 12 februari 2020 starten wij
met het thema Filosofie van de Vrijheid. Deze keer is de locatie
van samenkomst De Vrije School Almelo.
- Studiegroep Filosofie van de Vrijheid
- Woensdagavond 15 januari t/m 12 februari 2020
- 20.00 – 21.30u. (inloop 19.45u./napraten tot 22.00u.)
- locatie: De Vrije School Almelo
- adres: Biesterweg 6, 7608 RN Almelo
- entree: vrije gift
Veel mensen verlangen ernaar dat er meer is dan alleen een materiële wereld. Veel mensen
weten intuïtief dat er ook een wereld van de ziel en en wereld van de geest is. Maar wat dan
weer precies geest is en wat ziel, dat weten we dan weer niet. De Filosofie van de Vrijheid
van Rudolf Steiner is de sleutel tot het waarnemen van de wereld van de geest. Het boek laat
de weg ernaartoe zien. En ieder mens kan die weg gewoon bewandelen.
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