’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. 12
13-11-2020
AGENDA:
di. 17 nov.

: informatie-/inschrijfavond 20.00-21.30u; deze avond is bedoeld voor ouders
die nog geen kinderen bij ons op school hebben. Ivm corona-maatregelen van
tevoren aanmelden.
ma. 30 nov. : 1e adventsviering
vrij. 4 dec.
: Sinterklaasfeest; einde school om 13.00u. voor alle klassen
ma. 7 dec.
: 2e adventsviering
ma. 7 dec.
: spreekuur School Maatschappelijk Werk; voor meer info zie bij ‘algemene
mededelingen’
ma 14 dec.
: 3e adventsviering
vrij. 18 dec. : kerstviering; einde school om 10.30u. voor alle klassen
ma. 21 dec. t/m
vrij. 1 jan. ’21 : kerstvakantie

KLASSENINFORMATIE:
Klas 1 Nicole:
*
Ondanks dat het feest aangepast moest worden hadden we een heel fijn Sint Maarten
feest afgelopen woensdag. Gezellige lichtjes, zingen, knutselen, tekenen, kleuren,
puzzelen, toneelstukje gespeeld en gekeken naar het mooie stuk van de oudere
kinderen, speculaasje van de rijk man, lekker spelen buiten en in de klas, een mooi
versierde pompoen en heerlijke pompoensoep gemaakt door juf Nienke!
*
Alle kinderen hebben inmiddels hun borduurwerk af waarvan mooie handwerktassen
zijn gemaakt door de moeder van Oscar.
Nogmaals heel erg bedankt hiervoor! Een aantal kinderen hebben zelfs hun uiltje al af
en breien nu hun eigen fluitenzak. De eerste fluitles moet nog komen....
*
We leerden de au en ou van: au wat koud en pauw op het gouden hout. Ook deze
tweetekenklanken klinken hetzelfde waardoor we ook bij deze gaan oefenen welke
wanneer te schrijven.
*
Naast het verhaal over Sint Maarten hoorden de kinderen ook het sprookje van de stuk
gedanste schoentjes en herhaalden we het verhaal van de zes zwanen.
*
Vanaf volgende week mogen we eindelijk Sinterklaas liedjes zingen! Ik heb de
kinderen uitgelegd dat we in de klas niet over het Sinterklaasjournaal vertellen omdat
er kinderen zijn die hier niet naar kijken en dat waren er dit jaar best een aantal. Ik heb
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ze al wel verklapt dat, ondanks dat ik er zelf ook niet naar kijk, ik wel weet dat het
altijd weer goed komt...
Fijn dat iedereen het pakketje heeft opgehaald en op een enkeling na het lief en leed
geld heeft betaald. Willen diegene die dit laatste nog niet gedaan hebben even contact
opnemen met één van de klassenouders? Tip voor het maken van de "pakketjes" is om
het heel eenvoudig te houden, zo gaat het niet alleen vlotter maar blijft het ook
duidelijk op dit formaat. Wellicht is er dan tijd over om een extra mooi naamkaartje te
maken?

Klas 2 Annemiek/Wendy:
*
Gisteren hebben jullie zowel per mail als via de app een bericht gekregen over het
Sintcadeau. Willen jullie goed kijken wanneer je de pakketjes op kunt halen
We hebben nog wat geld van vorig jaar in het lief & leedpotje zitten, maar er moet
nog wel wat bij. We vragen jullie 5 euro in een enveloppe met naam te doen en deze
mee te nemen en af te geven wanneer jullie het sintpakket afhalen. Alvast bedankt.
*
Het was een fijn St. Maartensfeest. Dinsdag hebben de kinderen samen met de 5e
klassers hun pompoen versierd. Tevens kwam er deze dag een prachtige, grote
versierde pompoen mee de klas in. Dank daarvoor allemaal!
Woensdag zijn we de dag begonnen met alle lichtjes in de pompoenen aan en hebben
we gezongen en een verhaal gehoord over St. Maarten. Daarna naar de tafel van 11
gekeken, getekend, in een leesblad met een Sint Maartenslied alle “langermaak
woorden” opgezocht en opgeschreven, bijv. poort, wijd, brood, zwaard.
Hoe weet je nu of je een d of t schrijft ? Maak het maar langer, dan kun je het horen.
Na de pauze hebben we 2 pannen pompoensoep gemaakt en hebben de kinderen de
ingredienten en benodighheden in hun kookschrift geschreven. Iets voor 12 uur
werden we door de 6e klas opgehaald om naar de zaal te gaan, waar we een prachtig
St. Maartensspelltje zagen gespeeld door de 5e klas. Toen we hierna weer naar de klas
gingen, kwamen we bij een huis aan. Bij het huis hebben wij natuurlijk prachtig.
gezongen, waarna we een heerlijk koekje kregen. Vervolgens in de klas gesmikkeld
van de pompoensoep en het einde van het verhaal gehoord. Toen was de dag al weer
voorbij.
Klas 3 Hilde/Maaike:
*
Voor het lief en leed potje is uw bijdrage € 8,00. Dit kunt u in een enveloppe geven
aan de moeder Jets, voorzien van naam.
*
Het pakketje kun je ophalen ’s ochtend bij de deur op dinsdag 17 nov. en woensdag
18 nov. onder schooltijd tussen 08:30 -09:30 uur. Er zal bij de voordeur een doos
staan waar jullie een pakketje kunnen uithalen. Zie ook de brief die u hebt ontvangen
via de mail.
*
We zijn nu bezig met de periode over het schrift, van de prehistorie (grottekeningen)
tot aan de monniken. Zo komen we dus uiteindelijk bij de inkt, schrijven met een veer
en van een kroontjespen naar de vulpen.
Klas 4 Jocelyn/Wendy:
*
Deze week hebben we het Sint Maartensfeest gevierd. Prachtige pompoenen gemaakt
met juf Wendy en genoten van het toneelstuk van Sint Maarten, gespeeld door de 5e
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klas. In de klas hebben wij het schimmenspel gespeeld van Sint Maarten. Foto’s en
filmpje volgen.
Vanaf vandaag komt Marèll bij ons in de klas stagelopen. Van harte welkom Marèll.
Je laat een van de wensen van de kinderen in de 4e klas uitkomen, die vroegen er deze
week toevallig om. Alsof het zo moet zijn.
Volgende week vrijdag 20 november vier ik mijn verjaardag. Ik heb inmiddels
voldoende hulpouders voor deze dag.
Belangrijk voor die dag is, dat alle kinderen op de fiets komen, want we gaan die dag
gezellig op pad. Check de fiets even en zorg voor voldoende lucht in de banden. Laat
de kinderen ook fijne schoenen aandoen, waar ze goed op kunnen wandelen. Een paar
belangrijke voorwaarden voor een geslaagde dag. Dinsdag weet ik of het bezoek aan
het Stadsmuseum door kan gaan, maar een stadswandeling met leuke opdrachten moet
sowieso lukken.
Tot slot: Let komende dagen op jullie mailbox i.v.m. Sinterklaas, waarin we jullie
zullen berichten over het hoe en wat rondom het Sinterklaasfeest.

Klas 6 Marieke:
*
Er zijn tegengestelde berichten over het bezoeken van ons Kerstspel die de ronde
doen. De ouders van de 6e klas kunnen zich in ieder geval bij Marieke opgeven om te
komen kijken, we kijken dan later of dit ook daadwerkelijk mag binnen de regels.
*
Het komt regelmatig voor dat kinderen zich niet/niet voldoende hebben (kunnen)
voorbereiden op de voorleeswedstrijd. Willen jullie ze helpen? Er is een mail met
meer informatie gestuurd een tijdje geleden, maar de kinderen kennen de regels en
afspraken ook. Het is namelijk niet fijn om onvoorbereid voor de klas te zitten...In de
agenda van de kinderen staat wanneer ze aan de beurt zijn
*
Op vrijdag 20 nov. hebben we de zg Dode Hoekles.
*
Huiswerk uit de agenda: donderdag 19 nov. is het meesterwerk over de Romeinen. Op
die datum moet het boek dat we maken inhoudelijk ook klaar zijn.
Meenemen: multomap 23 rings, passer, liniaal en geo-driehoek
Nieuws van de directeur:
Afscheid van juf Hilde
Onlangs heeft juf Hilde aangegeven per 1 januari a.s. te willen stoppen. Zij gaat om
persoonlijke redenen afscheid nemen van de school waar zij zich meer dan 20 jaar voor heeft
ingezet. We zullen haar enthousiasme, inzet voor de kinderen en haar gezelligheid missen!
Dit betekent een vacature voor klas 3 en we zijn de procedure in overleg met het bestuur van
de stichting Athena gestart. De ouders van klas 3 hebben reeds eerder bericht van mij
ontvangen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en hopen u spoedig te kunnen
aangeven wie er na de kerstvakantie (of wellicht ietsje later) met de klas werkt.
Sinterklaasviering
Zoals vele zaken dienen we de viering van Sint Nicolaas op school ook aan te passen. Hij
komt zeker op 4 december op onze school, maar een ontvangst met alle ouders en soms
jongere broertjes en zusjes is niet mogelijk. Volgende week leest u meer over de viering. We
wachten nu eerst nog even zijn komst uit Spanje af in Zwalk…..
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Corona en jaarfeesten
Vele zaken gaan in deze coronatijd anders. U weet daar alles van en over bijvoorbeeld de
kerstspelen is u deze week ook een bericht gestuurd.
Maar deze tijden bieden ook kansen. Het brengt met zich mee om weer eens opnieuw te
kijken hoe we jaarfeesten organiseren. En met enige creativiteit en ‘omdenken’ komen we tot
soms hele verrassende en mooie activiteiten.
Het Sint Maartenfeest van woensdag vind ik daar een heel goed voorbeeld van. Gespeeld
door klas 5 en met hulp van klas 6 zagen alle kinderen prachtige voorstellingen. Hulde aan
de leerkrachten én zeker de leerlingen van klas 5 hoe zij het verhaal van Sint Maarten
speelden, uitbeelden en zongen. Schitterend, bijna ontroerend.
En zo zal ook het Kerstspel op een andere manier gebracht worden. Een ouder gaf mij al aan
dat zij het zo waardevol vindt dat de leerlingen van klas 6 onder leiding van juf Marieke er
zo bij worden betrokken. Het geeft diepgang en verhoogd enorm de betrokkenheid. Zijn toch
zaken om nog eens nader bij stil te staan voor de toekomst van de jaarfeesten.
Tuinwerk
Merijn is de tuinman van school en twee keer in de week
komt hij allerlei werkzaamheden verrichten. Een flink deel
van de moestuin is al winterklaar met o.a. een vracht aan
eikenbladeren welke als compost werken.
Daarnaast zijn er wilgentakken afgeleverd en gaat o.l.v.
Grietje een soort van wilgentunnel aangelegd worden. Hulp is
daarbij gewenst.
Het snoeiwerk met het vele groen om de school heeft Merijn
ook onder handen genomen. Bij de bult ter hoogte van
Christoforus is een boom flink gesnoeid. Goed voor de boom
en voor de zichtbaarheid van de naamborden.
Ik wens u allen een goed weekend toe!
Hans Verkley

ALGEMENE MEDEDELINGEN:
Mededelingen van de vertrouwenspersonen:
Het inloopspreekuur in school kan helaas niet meer plaatsvinden. Het eerstvolgende
spreekuur zou maandag 7 december zijn geweest. U kunt ons natuurlijk wel bereiken via
mail zodat wij een afspraak voor een gesprek kunnen maken.
Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
Hartelijke groet, Wendy (kleuters en klas 4) en Annemiek (klas 2).
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Even voorstellen: School Maatschappelijk Werk:
Wat kan ik voor u betekenen?
School is een plek waar kinderen voor een groot deel van hun
tijd doorbrengen. Soms doen zich problemen voor waar een
kind thuis of op school last van heeft. Als
schoolmaatschappelijk werker adviseer, ondersteun en bied ik
hulp aan kinderen en hun ouders. Met elkaar zullen we
zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en/of problemen
die te maken hebben met school, opvoeding of de
thuissituatie. Daarnaast heb ik nauw contact met de intern
begeleider van De Vrije School Almelo en zal ik deelnemen
aan het schoolondersteuningsteam.

Kirsten Brink

Aan welke vragen en/of problemen kunt u denken?
· Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel?
· Vragen rondom de opvoeding of het gedrag van uw kind.
· Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
· Heeft uw kind last van de scheiding?
· Heeft uw kind moeite om voor zichzelf op te komen?
· Is er sprake van pesten of gepest worden?
· Vragen rondom rouwverwerking.
· Wilt u meer weten over voorzieningen voor uw kind of gezin in de buurt?
Bereikbaarheid:
U kunt zelf contact met mij opnemen wanneer u vragen en/of problemen ondervindt waar u
hulp bij nodig heeft of om een afspraak te plannen, maar meestal verloopt het eerste contact
via de intern begeleider. De gesprekken zijn vertrouwelijk, overleg met derden gebeurt alleen
als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind, deze
vinden doorgaans op school plaats. Er zijn geen kosten verbonden aan
schoolmaatschappelijk werk.
De eerstkomende keer dat ik spreekuur heb op De Vrije School Almelo is maandag 7
december a.s. I.v.m. corona kan ik helaas niet fysiek aanwezig zijn op school, maar u kunt
uiteraard een afspraak met mij maken voor een online gesprek.
De volgende data voor spreekuren dit schooljaar zullen zijn: maandag 1 februari 2021,
maandag 12 april 2021 en dinsdag 8 juni 2021 telkens van 14.00-15.00u.
Contactgegevens:
k.brink@avedan.nl

06-41 34 70 18
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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:
Corona Editie Bazaar Vrijeschool de Zevenster Oldenzaal
De jaarlijkse Bazaar op vrijeschool de Zevenster in
Oldenzaal is een begrip voor een ieder die de school
kent. Helaas kan vanwege het Coronavirus dit jaar de
Bazaar niet plaatsvinden in de gebruikelijke vorm.
Om de ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden
toch een beetje het saamhorige, creatieve gevoel van
de Bazaar te kunnen laten ervaren heeft de
Bazaarcommissie dit jaar een magazine gemaakt met
het thema “Haal de Bazaar bij je thuis”. In deze
speciale editie komen zoveel mogelijk van de
bekende elementen terug zodat in plaats van op
school deze thuis beleefd kunnen worden. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de heerlijke baksels uit het
restaurant, de allerhande kramen waar je altijd
gegarandeerd kunt slagen voor al je
decembercadeaus en verschillende kinderactiviteiten
waarbij schatten te vinden en prijzen te winnen zijn.
Naast dat je met het magazine het Bazaargevoel in
huis kunt halen is er vanaf 13 t/m 20 november ook
een Online Bazaarweek op:
www.facebook.com/bazaardezevenster .
Het magazine is vanaf 13 november digitaal te downloaden via
https://tinyurl.com/bazaarmagazine2020
7

