’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. 21
13-02-2020
AGENDA:
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
ma. 2 maart : spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20-14.35u.
za. 7 maart
: Open Dag van 10.00u. tot 13.00u.
woe. 11 maart : klassenpresentaties, aanvang 11.45u. Voor ouders en belangstellenden.
woe. 25 maart : informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze avond is bedoeld voor
ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben.
ma. 30 maart : openbare weekopening, aanvang 8.30u. Thema: palmpasen

OUDERAVONDEN:
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.)

di. 25 febr.
di. 31 maart

: klas 5 Marieke
: drie kleuterklassen, onderwerp: leerrijpheid

KLASSENINFORMATIE:
Kleuterklassen:
*
De volgende bosdag is woensdag 26 februari.
Kleuterklas Margot/Ellen:
*
We kunnen heel goed lente- takken gebruiken in de klas en gang. Wie kan ons hieraan
helpen?
*
Deze week hebt u de agenda voor de 2e helft van dit schooljaar meegekregen.
Deze lijst komt ook op de kleuter-wcdeur te hangen. We hopen dat veel
ouders/grootouders zich opgeven voor een activiteit.
*
Uiterlijk vrijdag 6 maart graag het lenteklokje in de klas inleveren.
*
Maandag 23 maart vieren we het lentefeest in de klas. Alle kabouters zijn weer terug!
De kinderen krijgen dan ook het lenteklokje.
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Klas 1 Annemiek/Wendy:
*
Vrijdag 6 maart om 9.00u. speelt klas 1 haar toneelstuk :”het boshuis”. Ouders en
belangstellenden zijn welkom.
*
Wie wil er maandag 25 februari helpen om kleding uit te zoeken voor ons toneelstuk?
Aan de hand van een lijstje van mij, kunt u op zoek naar passende kleding in onze
toneelruimte (de taartpunt). Graag in de week na de voorjaarsvakantie, en dan ook, of
op een ander moment, de kleding met de kinderen passen.
*
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. Wie meldt zich? Er heeft
zich nu 1 ouder gemeld.
*
We hebben vulwol nodig voor de diverse breiwerkjes. We hebben ruwe schapenwol,
maar deze moet nog gewassen worden. Wie wil dat doen?
*
Donderdag 5 maart gaan we naar het circus van het ERASMUS, circus-erasmini. Klas
2 gaat ook mee. Het begint om 12.45u. en duurt ongeveer 60/75 min. Fijn dat zoveel
ouders willen rijden.
Klas 3 Nicole
*
Op de eerste woensdag na de voorjaarsvakantie is het zover en krijgen de kinderen
koorles onder leiding van juf Marieke. Dit is onder schooltijd aan het einde van de
ochtend. Hiermee vervalt één van de handwerk lessen.
*
Na de eerste enthousiaste pogingen ontdekken een aantal kinderen nu dat het schrijven
met de vulpen toch meer zorg en aandacht vraagt dan gedacht. Tot nu toe is het nog
gelukt een aantal pennen te repareren, maar mocht dit niet meer lukken moeten deze
ook net als de andere potloden, krijtjes en blokjes van huis uit worden aangevuld.
Vraagt u uw kind af en toe eens hoe het gaat met het materiaal?
*
Wanneer het lukt om ze af te krijgen mogen de kinderen vandaag hun zelfgemaakte
mini tipi mee naar huis. Deze maakten zij n.a.v. de huizenbouw periode. Het lapje
ervoor hebben zij zelf gevilt en versierd. Mocht het toch niet af komen kunt u deze
wellicht even in de klas bewonderen en maken we dit na de voorjaarsvakantie af. We
gaan dan nog 2 weken door met deze periode.
Nieuws van de directeur:
Streetwise
Als school doen we mee aan het Streetwise programma. Het is soms best spannend in het
verkeer, maar vroeg of laat moet elk kind leren omgaan met het drukke verkeer.
Doen is belangrijk en daarom hebben we vanochtend een verkeersprogramma voor de
klassen 1 t/m 6. Vraagt u er eens naar bij uw zoon of dochter.
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Klassenouderavond
Afgelopen dinsdag was de bijeenkomst voor alle klassenouders. Gezamenlijk spraken we
over de activiteiten van de afgelopen tijd. Ook de contacten binnen de klas en de ouderhulp
in de komende maanden kwamen ter sprake.
Verzocht is om nog eens aandacht te vragen om als ouder de juiste ingang te nemen. Het is
met drie kleuterklassen druk ’s morgens. Als uw kind in klas 1 t/m 6 zit, maak dan geen
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gebruik van de kleuteringang. En kinderen van die klassen gaan door de deur naar buiten van
klas 1 t/m 6 net als de anderen. Dan moet het in en uit de school gaan voor kleuters toch ook
soepeler verlopen.
We wisselden deze avond allerlei zaken uit en daarom was wederom een zinvolle avond.
Gelezen in dagblad Trouw…...
In een artikel van vorige week werd gesproken over de groeiende invloed van digitale media.
Met name bij jonge kinderen (peuters van 2 en 3 jaar) blijkt uit onderzoek dat het dagelijks
op een scherm kijken gemiddeld enorm is toegenomen: in 2018 meer dan 100 minuten per
dag zit een jong kind achter het beeldscherm. Ook bij kleuters neemt het aantal minuten
verder toe en op vele basisscholen is het normaal dat jonge kinderen op de ipad mogen
spelen.
Zowel voor de fysieke als wel de cognitieve ontwikkeling wordt in het artikel gepleit om
jonge kinderen weinig tot zeer weinig achter een beeldscherm te zetten. Het artikel eindigt
met de opmerking: “Laten we streven naar een generatie die als baby en peuter
beeldschermvrij en als kleuter beeldscherm-arm kan opgroeien. Laten we onze kinderen
weer voorlezen, dat vinden kinderen gedurende de hele basisschoolleeftijd nog leuk!”
Ik wens u namens alle medewerkers alvast een prettige voorjaarsvakantie toe.
Tot 24 februari!!
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 maart, 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).
Affiche Open Dag:
Vandaag hebben de oudste kinderen uit het gezin een affiche meegekregen met informatie
over de Open Dag van onze school op zaterdag 7 maart a.s.
Omdat wij graag zoveel mogelijk mensen willen attenderen op deze Open Dag willen wij u
vragen of dit affiche bij u thuis op een zichtbare plek (voor het raam, bij de voordeur) mag
hangen.
Uiteraard zijn er meer affiches verkrijgbaar via de administratie als u nog meer plekken weet
om deze op te hangen (bijv. werk, sportclub, winkel etc. etc.).
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Schoolbrede luizencontrole:
Na de voorjaarsvakantie (op dinsdag 25 februari) is er weer een schoolbrede luizencontrole.
Wilt u in de voorjaarsvakantie uw kind(eren) goed controleren op hoofdluis en eventueel
maatregelen nemen mocht u hoofdluis aantreffen?!
Studiedag en voorjaarsvakantie:
Morgen zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag. Aansluitend begint de
Voorjaarsvakantie, deze duurt t/m vrijdag 21 februari.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie!
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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.

BIJLAGEN:
Filosofie van de vrijheid met verhalenverteller Wim Wolbrink:
Van de studiegroep Filosofie van de Vrijheid:
Het grondig besturen van het boek de Filosofie van de Vrijheid is net als het beklimmen van
een hoge berg. Hoe hoger je op de berg komt hoe adembenender het uitzicht. Hoe dieper je
doordringt in de Filosofie van de Vrijheid des te meer je kunt waarnemen van de kosmische
samenhang en de rol die de mens daarin speelt. Afgelopen woensdag hebben we op een
speelse, beeldende manier al die filosofische stromingen voorbij zien komen die in de
Filosofie van de Vrijheid genoemd worden: Naief Realisme, Kritisch Idealisme, Absoluut
Illusionisme en Transcendentaal Realisme. Uiteindelijk kwamen we terecht bij het Monisme
van Rudolf Steiner:
“De waarneming is derhalve niet iets wat voltooid, in zich zelf besloten is, doch de ene zijde
van de totale werkelijkheid. De ander zijnde is het begrip. De ken-daad is de synthese van
waarneming en begrip. Waarneming en begirp van een ding vormen echter eerst het geheel
ding.”
De studiegroep gaat na de vakantie op woensdag 26 februari verder met negen
woensdagavonden op de vrijeschool Enschede. Thema: Sprookjes en de Moderne Inwijding.
Wees welkom.
Wim Wolbrink (vader van twee kinderen op de vrijeschool de Noorderkroon te Enschede)
E: info@nationalevertelschool.nl
M: 06 - 133 47 333
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VOORINSCHRIJVING ACADEMIE VOOR OUDERS (AvO) ZUTPHEN:
In september 2020 willen we (initiatiefgroep uit Zutphen) graag starten met de Academie
voor Ouders in Zutphen.
Wat houdt dit in?
5 zaterdagen per jaar een hele dag waarin je les krijgt in verschillende vakken om kennis te
maken met het antroposofische gedachtengoed die ten grondslag ligt aan de vrijeschool. Het
is niet zo dat deze cursus daarom alleen bedoeld is voor vrijeschoolouders, maar het is
interessant voor álle ouders die affiniteit hebben met de antroposofie of hier nieuwsgierig
naar zijn. Het is de bedoeling dat deze academie uiteindelijk meerdere leerjaren krijgt, zodat
er een meerjarige opleiding gevolgd kan worden. We starten nu met het eerste jaar. Elke
lesdag bestaat uit drie lesblokken van 1,5 uur met tussendoor een pauze. De lessen van het
eerste jaar zijn menskunde/opvoedkunde, jaarfeesten en een kunstzinnig vak (afhankelijk van
de mogelijkheden, denk aan nat-in-nat schilderen of vormtekenen).
Daarnaast zullen er ook 5 openbare lezingen georganiseerd worden, die je kunt zien als een
aanvulling op de lessen.
KOSTEN
De 5 lesdagen kosten € 275,- inclusief lesmaterialen, koffie, thee, lekkers en soep. Mensen
die zich vóór 1 juli 2020 opgeven, betalen €250,Wie zich voor de academie inschrijft, kan naar de 5 lezingen voor €7,50 per lezing, of koopt
een passe-partout voor €30,Mensen die niet ingeschreven zijn voor de academie, betalen €12,50 per lezing of een passepartout voor €50,Omdat we een passende ruimte en voldoende docenten moeten gaan organiseren, willen we
nu graag een beeld krijgen van hoeveel belangstelling hiervoor is.
Meld je - bij serieuze belangstelling - aan via avozutphen@gmail.com. We begrijpen dat je
je niet met 100% zekerheid kunt melden omdat de data nog niet bekend zijn. Daarom gaat
het om een intentionele inschrijving en zullen we je er niet op vastpinnen… ;-)
We hopen een groep enthousiaste ouders hiermee van dienst te zijn!
Namens de organisatie, drie ouders bij de verschillende vrijescholen in Zutphen: Iris-Aleide
Verheye (moeder bij de Hofakker), Karin Vermorken-Stas (moeder bij de
Berkel) en Susannah van Asch-Yasuda (moeder bij de Zonnewende).
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