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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. 19 

24-01-2020 
 

 

AGENDA: 
 

 di. 28 jan.  : Lichtjesfeest kleuterklassen 

 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. 

 do. 30 &  

 vrij. 31 jan. : de school is twee dagen gesloten i.v.m. deelname landelijke onderwijsstaking 

 ma 3 febr         : spreekuur vertrouwenspersoon 14.20-14.35u.  

 woe. 5 febr. : studiedag kleuterleerkrachten; alle kleuters zijn deze dag vrij 

 di. 11 febr.  : klassenoudervergadering, aanvang 19.30. 

 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 

 di. 25 febr.  : MR vergadering 

 za. 7 maart  : Open Dag van 10.00u. tot 13.00u.  

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

  

 ma. 3 febr.  : 3 kleuterklassen 

di. 4 febr.  : klas 5 Marieke 

  

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklassen: 

* Het Lichtjesfeest wordt verplaatst naar een andere dag i.v.m. de staking. We gaan het 

nu dinsdag 28 januari vieren. 

* Op maandagavond 3 februari is er een ouderavond voor alle drie de kleuterklassen. De 

avond start om 20.00 uur.  

Het is de bedoeling dat er van ieder kind minimaal één ouder of verzorger aanwezig is, 

mocht dit niet lukken, meld je dan even af bij de leerkrachten. 

Wie kan er iets bakken voor deze avond? Laat het even aan de leerkracht weten.  
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Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Op het prikbord in de gang hangt een lijstje met verjaardagen tot de zomervakantie. 

Wilt u aangeven of het voorstel u schikt? 

* Maandagavond 3 februari is er een ouderavond voor alle ouders van de kleuters in de 

eigen klas.  

Wie wil er een cake bakken? Opgave via prikbord in de gang. 

 

Kleuterklas Nienke/Kim:  

* Mocht u nog kaarsstompjes/kaarsresten over hebben, wilt u deze dan meegeven naar 

school? In de hal staat een mandje waar het in mag. We kunnen er dan nog weer kleine 

kaarsjes van maken om de kersttijd af te sluiten met het lichtjesfeest.  

 

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!! 

*          Het Lichtjesfeest vieren wij niet op dezelfde dag als de kleuters. Wij vieren het 

woensdag 29 januari. 

*        Ik wil graag de achterkanten van de schilderplanken met schoolbordverf behandeld 

hebben. Wie heeft hier verstand van en wil het voortouw nemen om dit te organiseren?  

Welke ouders willen helpen verven? We kunnen dan o.a. naast schilderen, 

vormtekenen op deze borden. Graag melden aan Annemiek. 

*        We hebben vulwol nodig voor de diverse breiwerkjes. We hebben ruwe schapenwol, 

maar deze moet nog gewassen worden. Wie wil dat doen?  

*        Vandaag, 24 januari, heb ik een studiedag van de rekenspecialisten van Athena.           

Juf Marloes vervangt dan. In vorig VGM stond abusievelijk 24 februari. 

*        Donderdag 5 maart gaan we naar het circus van het ERASMUS, circus-erasmini. Klas   

          2 gaat ook mee.Het begint om 12.45 en duurt ongeveer 60/75 min. Wie wil er rijden?  

          Opgave via schoolmail of via prikbord. Lopen is geen optie omdat we dan niet op tijd  

          terug zijn. 

 

Klas 4 Joost/Wendy: 

* Vandaag krijgen de kinderen weer huiswerk mee.   

Deze week (vrijdag 24-1 tot dinsdag 27-1) bestaat het huiswerk uit begrijpend lezen en 

twee rekenbladen (voorkant en achterkant). Het is de bedoeling dat de kinderen de 

tekst Reuzendrollen nog een keer lezen (samen met u lezen is heel belangrijk) en vraag 

7 t/m 12 maken.   

* Het schaatsen samen met klas 3 was een groot succes. Op facebook zijn foto's te 

vinden. 

 

Klas 5 Marieke: 

De eerstvolgende ouderavond is op 4 februari, aanvang 20.00u. Ik ga er vanuit dat 

ieder kind vertegenwoordigd is, mocht je echt niet kunnen dan graag bijtijds afmelden 

via de mail of bij de klas. 
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Nieuws van de directeur: 

Lichtjesfeest – van Sint Maarten naar Maria Lichtmis 

De tweemaal veertig dagen rond Kerstmis worden in-  en uitgeluid met twee lichtfeesten. 

Veertig dagen vóór Kerstmis vieren we Sint Maarten en brengen we het licht van buiten naar 

binnen. Op 2 februari, veertig dagen ná Kerstmis, brengen we het licht weer van binnen naar 

buiten. Niet letterlijk, maar we zien de dagen lengen en het nieuwe leven kondigt zich aan. 

Takken lopen uit en sneeuwklokjes komen al weer boven de aarde uit.  

De kleuters gaan dit ook weer allemaal beleven met de Bosdag van 12 februari a.s. 
 

Moeder Aarde komt weer tot leven!  Het Lichtjesfeest is dan ook een eerbetoon aan de aarde 

die opnieuw aan haar jaarcyclus begint. 
 

Dit jaar valt Maria Lichtmis in het weekend en daarom wordt op 28 januari a.s. het 

Lichtjesfeest gevierd. Vooral in de kleuterklassen is het een echt feest.  

Maar ook klas 1 viert het feest en wel op woensdag a.s.  

 

Kaarsresten, verzameld in de lange donkere tijd, zijn omgesmolten en van nieuwe pitten 

voorzien. Op deze dag worden de nieuwe kaarsen ontstoken. En de kinderen zingen liederen 

van Sint Maarten tot nu. Naast Kerstmis, Driekoningen en Winter liederen, klinken ook nog 

enkele Sint-Nicolaas liedjes.    

                           
 

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 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). 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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Inloopochtend kleuterklassen woensdag 29 januari a.s. 

Woensdag 29 januari is er weer een inloopochtend in de kleuterklassen van 8.30-10.00u. 

Deze ochtend is bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben. Kent u 

mensen in uw kennissen-vrienden-familie-collega kring die belangstelling hebben voor ons 

onderwijs, attendeer ze dan op deze inloopochtend. Ze zijn van harte welkom! 

 

Mand met gevonden/verloren voorwerpen: 

Bij het keukentje in de gang staat de mand met gevonden/verloren voorwerpen. De mand zit 

overvol! Bent u iets kwijt van uw kind (handschoenen, sjaals, shirts, mutsen etc etc etc.), 

neem dan even een kijkje in de mand. Volgende week woensdag worden de restanten naar de 

kledingcontainer gebracht. 

 

Vergeetmijnietje volgende week: 

I.v.m. de stakingsdagen volgende week donderdag en vrijdag komt het Vergeetmijnietje 

volgende week op woensdag uit. Wilt u hier rekening mee houden v.w.b. het aanleveren van 

kopij? 

 

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. 

 

Vacature Pedagogisch oproepmedewerker:   
  

Christoforus Kinderopvang  zoekt oproepkrachten voor haar vestigingen in Enschede en 

Almelo.  
  

Christoforus Kinderopvang verzorgt kinderopvang op kleinschalige locaties in verschillende 

steden. Wij zijn gevestigd in de Vrije Scholen. We bieden kinderen een warme en huiselijke 

opvang zodat zij in een beschermde, uitnodigende omgeving zich groot kunnen spelen.   

  

Wij werken vanuit de antroposofische visie en zoeken mensen die kennis hebben van of 

affiniteit hebben met deze visie. Andere belangrijke elementen binnen onze organisatie zijn: 

natuurbeleving, iedere dag buiten spelen, vrij spel, het vieren van de seizoenen en de 

jaarfeesten en gezonde, biologische voeding.  
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Wij zoeken iemand: - die gekwalificeerd is volgens de CAO kinderopvang - die met liefde, 

aandacht en plezier met kinderen van 0 tot 13  jaar wil werken; - die creatieve, sportieve 

en/of muzikale talenten wil inzetten  - die kennis van - of grote interesse heeft in - de 

antroposofie - die communicatief, samenwerkingsgericht, positief en ondernemend is - met 

een gezonde dosis levensenergie - woonachtig in of rond Almelo/Enschede  
  

Salariëring: volgens CAO kinderopvang.  
  

Locaties: Enschede: De Noorderkroon, Olieslagweg 138 7512 JG Enschede  

     Almelo : De Vrije School Almelo, Biesterweg 6 7608 RN Almelo  
  

Heb je interesse kijk dan even op de website www.christoforuskinderopvang.nl en/of mail je 

CV met een korte motivatie voor 5 februari naar Kim de Weerd: 

kdv@christoforuskinderopvang.nl.      

 

 

BIJLAGEN: 
 

Filosofie van de vrijheid met verhalenverteller Wim Wolbrink: 

De studiegroep is van start gegaan. De komende woensdagavonden t/m 12 februari 2020 

gaan we bezig 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 

 

De les van afgelopen woensdag ging over een diep gevoel in de mens. De drang om te 

weten. De wens om de verhouding van de mens en de wereld te begrijpen. Bij alles wat we 

zien stellen we ons vragen. Wij zien ons zelf tegenover de dingen in de wereld geplaatst. We 

ervaren ons afgescheiden van de fenomenen in de wereld. Ik ben hier en de dingen om mij 

heen zijn daar! Tegelijkertijd weten we van binnen dat we wel deel uitmaken van die zelfde 

wereld. Afgescheiden en één. Dit moet een spanning in onze ziel opleveren van jewelste. 

Deze innerlijke spanning vraagt om opgelost te worden. Deze spanning maakt dat we de 

wereld met ons daarin willen begrijpen. Aan het sprookje van Grimm, Joringel en Jorinde, 

werd dit nog eens heel mooi samengevat. 
 

Volgende week woensdag 29 januari hebben wij alweer de derde bijeenkomst van de 

studiegroep de Filosofie van de Vrijheid. Iedereen is welkom. De lessen zijn afzonderlijk van 

elkaar te volgen. 

 

Wim (vader van twee kinderen op de vrijeschool de Noorderkroon te Enschede) 

E: info@nationalevertelschool.nl 

M: 06 - 133 47 333 

 

mailto:info@nationalevertelschool.nl

