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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. 15 

03-12-2020 
 

 

AGENDA: 
  

  

 vrij. 4 dec.  : Sinterklaasfeest; einde school om 13.00u. voor alle klassen 

 ma. 7 dec.  : 2e adventsviering 

 ma. 7 dec.  : spreekuur School Maatschappelijk Werk 

 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 

 vrij. 8 jan.  : Driekoningenfeest; einde school om 13.00u. voor alle klassen  

   

  

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Woensdag 9 december gaan we de adventstuin lopen in de zaal 

* Donderdag 11 en vrijdag 12 december is juf Ashley in de klas 

* Onze stagiaire, juf Roos, stopt met de opleiding voor onderwijsassistent. Volgende 

week nemen wij afscheid van haar. Dank je wel Roos, voor al je hulp in de klas! 

 

Klas 1 Nicole: 

* Deze week leerden we de letters eu van de grote neus van de reus; hij vond de jeuk 

niet leuk en deed het snotje in het potje (dit laatste is zoals het gebaar van de letter gaat 

en wat niet door mij is bedacht, maar door de kinderen wel goed onthouden wordt....) 

En de letter f van fietspomp toen piet een lekke band had en de smid zijn band had 

geplakt. Juf:" Nu moeten we alleen nog de g en de ui leren, maar wanneer leren we 

dan de c, x en q?" "Die leren we zodra we alle letters van het letterbord hebben 

gehad". 

*  Iedere ochtend hebben we in de klas een kleine adventsviering. Er branden wat 

kaarsjes, kinderen mogen om de beurt op de klankstaven spelen totdat iedereen binnen 

is. Dan laat ik de adventskrans naar beneden om er 1 kaarsje in aan te kunnen steken. 

Ik lees voor uit het boekje: het licht in de lantaarn, we zingen liedjes, 1 kind mag iets 

uit de zakjes van de adventskalender halen en er een mooi knijpertje bij hangen, de 

kaarsjes gaan uit, we zeggen een adventsspreuk en de spreuk om de dag te beginnen en 

de lampen gaan langzaam verder aan waarna we verder gaan met de andere dingen die 

die dag aan de orde zijn. 
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* Natuurlijk staat deze week ook veel in het teken van Sinterklaas en maken we er 

morgen een gezellige dag van. Vandaag al wat extra voorpret met het bakken van 

speculaas! 

 

Klas 2 Annemiek/Ilona: 

*        De kinderen mogen a.s vrijdag een klein gezelschapspelletje meenemen, dat niet te 

lang duurt. Er zijn ook een aantal spelletjes in de klas, maar mogelijk hebben de 

kinderen nog een leuk spelletje om samen te spelen. Wilt u aan uw kind zeggen dit  

          ‘s ochtends in de tas te laten? 

*        De kinderen mogen a.s. maandag 7 dec 1 klein cadeautje meenemen om te laten zien. 

*    De kinderen mogen op vrijdag 18 december een doosje meenemen voor de spulletjes 

van de kerstviering (graag onder de kapstok zetten). 

*        Vrijdag 18 december hoeven de kinderen geen tas met eten mee te nemen. 

*        Wilt u er alvast aan denken dat de kinderen woensdag 16 dec het volgende mee 

moeten nemen: 

een klein bakje met oase (nat) en diverse groene takjes, bijv. spar, klimop, hulst, mos 

e.d. Wat versierselen mag ook. Eventueel een snoeischaar meenemen. Wilt u dit de 

kinderen dinsdag 15 december meegeven (onder de jas hangen)?  

*       Wilt u de kinderen a.s. donderdag 10 december knutselspulletjes meegeven om een                

          kerstkaartje te maken? 

 

Klas 5 Joost/Ilona: 

* De afgelopen weken zijn we bezig geweest met de geschiedenis periode. Deze week 

hebben we kennisgemaakt met India. 

* Vrijdag 4 december vieren we Sinterklaasfeest op school, de kinderen zijn om 13.00 

uur vrij. We gaan er samen met klas 2 een gezellige dag van maken de kinderen 

mogen een spel meenemen naar school. 

* De komende weken vieren we advent op school. In de gangen is muziek, er brandt 

geen licht, er zijn alleen wat kaarsen aan. In de school is het stil. We hopen dat 

iedereen die de school binnenkomt meewerkt aan het bewaren van die verstilde 

stemming. 

 

 

Nieuws van de directeur: 

 

Advent en Adventstuin  

Advent, tijd van hoopvolle verwachting. Het Latijnse woord 'adventus' betekent 'komst'. De 

komst van het Christuskind, de komst van het licht op aarde. Na de herfststormen komt de 

stilte. Advent begint op de vierde zondag voor kerst. Precies een half jaar na de langste dag 

nadert nu de langste nacht. Het licht wordt steeds schaarser, het wordt donker om ons heen. 

In donkere tijden word je als mens teruggeworpen op jezelf. Wanneer je niet meer wordt 

afgeleid door wat er zich buiten je afspeelt, moet je je wel met de binnenkant gaan 

bezighouden. Wanneer je niets meer kunt zien (duisternis) en horen (stilte) blijft er niet veel 

anders meer over dan voelen. Door dit alles onder ogen te zien, door er innerlijk licht op te 

laten schijnen, kan zich daar wat gaan ontwikkelen. 
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In de adventstijd is het groeiend kaarslicht symbolisch voor het innerlijk licht dat het 

aardedonker kan overwinnen. Met de geboorte van het Kerstkind is dat innerlijk licht op 

aarde gekomen, om te groeien in de mensen. 

 

Terwijl de kinderen een voor een hun lichtje neerzetten in de spiraal wordt de aula steeds 

lichter. Kinderen hebben geen weet van de symboliek achter de adventstuin, maar ervaren 

een bepaalde stemming. Het is een plechtige gebeurtenis en dat voelen ze heel goed. Het is 

prachtig om te zien hoe kinderen de adventstuin lopen. Daaruit is heel veel af te lezen. Elk 

kind zal op zijn eigen specifieke wijze deze weg afleggen. Zoals elk kind ook zijn eigen 

levensweg op geheel unieke wijze zal bewandelen. 

 

Met advent gaan we op weg naar kerst, we groeien toe naar een bepaald punt. Het kerstfeest 

is het feest van het licht alsook het feest van de liefde. Het licht van de grote kaars verlicht je 

pad. We willen onze kinderen vertrouwen meegeven voor de toekomst. Het licht van de 

kaars wil zeggen: er is altijd licht in de duisternis, er is altijd hoop, heb vertrouwen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona protocol versie 19 november 2020  

Met slechts enkele kleine (geen schokkende) aanvullingen welke aangegeven staan in het 

protocol is er een nieuwe versie opgesteld. Dit document treft u aan op:  

www.devrijeschoolalmelo.nl  

 

Personele veranderingen 

Enkele personele veranderingen (ziektevervanging voor juf Ellen en voor klas 3 waar juf 

Hilde afscheid van neemt) zijn spoedig duidelijk en dan wordt u allen nader geïnformeerd. 

Waarschijnlijk begin volgende week ontvangt u bericht hoe dit is opgelost na de 

kerstvakantie.  

                             

Iedereen hele fijne Sint-Nicolaasviering gewenst!! 

 

Hans Verkley 

 

 

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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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). 

 

Sinterklaas viering 

Zoals vele zaken dienen we de viering van Sint Nicolaas op school ook aan te passen. Hij 

komt zeker morgen, maar een feestelijke ontvangst op het plein met alle ouders en soms 

jongere broertjes en zusjes is niet mogelijk. Als de kinderen in school zijn komt Sint bij de 

klassen en in de zaal langs met zijn Pieten. Mag ik u vragen om niet op school te blijven en 

net als anders na het brengen van uw kind weer te gaan? We gaan er uiteraard voor de 

kinderen weer een gezellige dag (tot 13.00uur) van maken. 

 

School eerder uit op vrijdag 4 december: 

Vrijdag 4 december eindigt de schooldag voor alle kinderen om 13.00u.  

 

adventsvieringen: 
 

Maandag adventsviering: 

In school wordt maandag 7 december de tweede advent gevierd.  
 

In de gangen is muziek, er brandt weinig licht. In de school is het stil. De klassen 1 t/m 6 

hebben een adventsviering in de zaal. 
 

De andere dagen, waarop er geen muziek in de gangen is, willen we graag de rustige 

stemming in de school houden. Wilt u de kinderen helpen herinneren rustig de school binnen 

te gaan. 

In de klassen wordt elke morgen aandacht besteed aan de Advent door een kleine viering: 

kaarsen, zingen, een verhaal. 
 

Om 8.30 uur sluit de klassendeur en begint de adventsviering in de klas. Het is daarom 

belangrijk niet te laat te komen, want dat verstoort de stemming.  

 

Maandag adventsvieringen in de klassen: 

Als de kinderen ’s maandags de school binnen komen, wordt er muziek in de gangen 

gemaakt door klas 6. Als de kinderen van klas 1 t/m 6 in de klassen zijn, wordt de dag 

geopend, vaak met een advents-/kerstlied of spreuk en de “normale” ochtendspreuk.  

Daarna lopen de kinderen met hun stoel naar de zaal. Klas 6 heeft snel de muziek uit de 

gangen verplaatst naar de zaal en als de klassen binnenkomen, is er ook daar weer muziek. 

Als iedereen zit komt een kind uit de zesde klas, die op deze dag engel is, naar voren.  

In de hand heeft hij of zij een stok met een kaars. Deze kaars wordt aangestoken aan de krans 

in de zaal, dit gebeurt door een leerkracht. De engel gaat voor het podium staan. Terwijl er 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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nog steeds muziek klinkt, steken de “engelen” van elke klas hun klassenkaars aan en zetten 

die op het podium. Als dit licht is aangestoken, wordt er door een van de leerkrachten nog 

een verhaal verteld, passend bij de adventstijd. Als de laatste woorden van het verhaal 

wegklinken, begint de muziek weer en halen de klassenleerkrachten samen met de engelen 

hun eigen kaars weer op en nemen deze mee naar de eigen klas. 

Alle klassen lopen in rust naar hun eigen klas terug, waar de krans nog even wordt 

aangestoken en er ook daar nog een onderdeel van de adventsviering  plaatsvindt. Dan 

worden alle waxinelichtjes gedoofd en gaat iedereen verder aan het werk. 

 

Adventstuin: 

Dinsdag 8 en woensdag 9 december lopen de kinderen van de drie kleuterklassen en  

van klas 1 t/m 6 de “adventstuin”.  

Zie foto’s van drie jaar geleden hieronder.  

Elk kind loopt met een kaarsje de spiraal in en ontsteekt daar zijn/haar eigen kaars.  

Klas 6 onder leiding van juf Marieke maken de muziek hierbij.  

Dinsdag zijn aan de beurt: 

klas 4, kleuterklas juf wendy/Kim, kleuterklas juf Grietje en klas 3. 

Woensdag zijn aan de beurt:  

kleuterklas juf Margot/Ellen, klas 2, klas 1, klas 5 en klas 6.  

Wilt u de kinderen zoveel mogelijk het haar in een vlecht o.i.d. doen en en zo min mogelijk 

synthetische kleding aandoen? 

 

Op onderstaande blog van “Walfdorf Inspiration” vindt u allerlei informatie over de advent 

en in het bijzonder ook over de adventstuin. 

https://www.facebook.com/572824179743564/posts/1300365563656085/  
 
 

      

 

     
 

 

https://www.facebook.com/572824179743564/posts/1300365563656085/
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Adventsmuziek 
Elke maandag in de adventstijd is er in de gangen bij binnenkomst muziek te beluisteren. 

Deze kleine adventsconcertjes worden verzorgd door klas 6.  

 

 

 

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: 
 

 

Kaliber Kunstenschool 

Open huizen in januari: 

Bij Kaliber zijn ze alweer druk met het voorbereiden van de open huizen in januari! Tijdens 

de open huizen krijg je de mogelijkheid om docenten te ontmoeten, kennis te maken met het 

ruime aanbod en de locaties te bekijken. Bovendien krijg je de mogelijkheid om je in te 

schrijven voor proeflessen. Ook zal er weer een digitaal open huis zijn, waarin je onder 

andere leuke filmpjes en de persoonlijke pagina’s van de docenten kunt bekijken 

Voor meer info: Kaliber Kunstenschool 

https://content.mailplus.nl/m1/links/kaliberkunstenschool/txt384790/qHY83HqPaHzVzV9

