
NIEUWSBRIEF 3  
 

DE VRIJE SCHOOL ALMELO 
 

25 november 2022 
 

Dit is de derde nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. In de nieuwsbrief staan 
algemene zaken en kunnen jullie een beeld krijgen van wat er in alle klassen en in de school 
gebeurt.  
De praktische zaken gaan dus zoveel mogelijk via Parro en de mail (via Parnassys). 
 
Belangrijke algemene zaken zullen we vooral bovenaan zetten.  
In deze nieuwsbrief gaat het dan om de  Adventstijd 
 
Herhaalde oproep: 
De nieuwsbrief vraagt ook om een nieuwe naam. Wie een idee heeft, graag een berichtje 
naar Annemiek! We hebben afgelopen weken 1 naam gekregen!! Wie heeft er nog meer een 
idee? 
 

 

 
 

 
 
E-mail: administratie@devrijeschoolalmelo.nl 
Website: www.devrijeschoolalmelo.nl 
 
De volgende nieuwsbrief komt dinsdag 20 december uit 
Volg ons ook op Instagram en facebook. 
Hierop is veel informatie uit de klassen te vinden. 
 
 

  
Facebook: De Vrije School Almelo op facebook 

 

  Instagram: devrijeschoolalmelo  
 
 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057670111853


AGENDA: 
 
zo 27 nov. : eerste Advent 
ma 28 nov       : 1e adventsviering op school                           
ma 28 nov       : opvoering Paradijsspel onder schooltijd. 
zo. 4 dec. : tweede Advent 
ma. 5 dec.       : 2e adventsviering in school 
ma. 5 dec. : Sinterklaasfeest; einde school om 13.00u. voor alle kinderen 
zo. 11 dec. : derde Advent 
ma. 12 dec. ; 3e adventsviering op school 
zo. 18 dec.  : vierde Advent 
ma. 19 dec. : 4e adventsviering op school 
do. 22 dec. : uitvoering Kerstspel (onder voorbehoud); tijden worden nader bekend gemaakt. 
do. 22 dec. : kerstviering in de klassen; einde school om 10.30u. voor alle kinderen 
vrij. 23 dec. : vrije dag voor alle kinderen 
ma. 26 dec. t/m 
vrij. 6 jan. ’23 : kerstvakantie 
vrij. 13 jan.’23 : Driekoningenfeest  
vrij. 13 jan.’23 : opvoering Driekoningenspel (onder voorbehoud); tijden van het spel en 
                             eindtijd school worden half december bekend gemaakt 
woe. 25 jan.’23: inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u; deze inloopochtend is 
                              bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben 
 
 
 
 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 
t/m december zijn er geen ouderavonden 

 

 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke informatie: 
 

Kerstspelen: 
Vanaf het begin van het ontstaan van de school werden elk  jaar de kerstspelen door ouders 
en leerkrachten opgevoerd, het paradijsspel, kerstspel en driekoningenspel. De laatste 2 jaar 
heeft dit niet kunnen plaatsvinden ivm corona etc. 
Ook zijn we steeds aan het bezinnen hoe en of we deze spelen vorm willen geven. 
Dit jaar willen we graag na twee jaren van afwezigheid proberen de 3 spelen neer te zetten. 
Het ziet er naar uit dat dit gaat lukken. 
Volgend jaar willen we ons dan weer opnieuw bezinnen en ons afvragen: waarom doen we 
dit, hoe doen we het  en hoe doen we dit in deze tijd. 
 
In het kerstspel wordt het geboorteverhaal verteld. Het paradijsspel is het spel van de 
schepping en de uitdrijving uit het paradijs. 
In het driekoningenspel komen de koningen het kind  aanbidden en wil  Herodes het kind 
doden.  
Deze drie spelen werden tot 150 jaar geleden opgevoerd in het dorpje Oberufer op een 
eiland in de Donau bij Bratislava. Ze stammen uit de Middeleeuwen en werden ooit op vele 
plekken in Midden-Europa gespeeld.  De beelden spreken zeer tot het hart van de kinderen, 
zonder dat zij zich exact bewust hoeven te worden van alle details en achtergronden 
 

Paradijsspel: 
Maandag 28 november spelen we onder schooltijd het Paradijsspel 
Het Paradijsspel is het eerste deel van het drieluik dat de Kerstspelen uit Oberufer vormen. 
Het spel, waarin de universele vraag naar voren komt over de mens, die staat tussen goed en 
kwaad. 
 

De kinderen vanaf klas 3 gaan onder schooltijd het spel zien. 
Mocht u als ouder belangstelling hebben, bent u van harte welkom op maandag 28 
november. Om 13.15 uur start het spel. 
 

De jaarfeesten spelen een belangrijke rol in het schoolleven van onze school. 
 

De verschillende jaarfeesten hebben elk hun eigen karakter.  
Kinderen beleven aan de jaarfeesten de gang door de seizoenen, het  ritme van het jaar en 
het ritme van het leven. 
 

Advent, tijd van hoopvolle verwachting. Het Latijnse woord ‘adventus’  betekent ‘komst’. De 
komst van het licht op aarde. Na de herfststormen komt de stilte. De 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. In de adventstijd is het groeiend kaarslicht symbolisch 
voor het innerlijk licht, dat het aardedonker kan overwinnen. Het innerlijk licht dat kan 
groeien in iedere mens. 
 

Als de kinderen maandag 28 november op school komen , zien de klassen en de school er 
anders uit.  Rust, ruimte, opgeruimd.  
In de donkerste tijd van het jaar  zal de weg naar steeds meer licht worden gevierd. 
Elke week gaat er een kaars meer aan; elke week komt er steeds meer licht bij. 



Elke maandag vanaf maandag 28 november is er in de gangen bij binnenkomst muziek te 
beluisteren. Dit wordt verzorgd door een deel van de kinderen uit klas 6, samen met juf 
Nienke.  
Op de vrijdagen zult  u op het plein verwelkomd worden door de klanken van de 
midwinterhoorn, de zo typische klanken voor de adventstijd in Twente. 
 

Loop gerust de school ’s ochtends even binnen, zeker op de maandagen. 
Om te kunnen genieten van de muziek vragen wij jullie dan wel de school op deze 
maandagen in stilte binnen te komen. 
Op de andere dagen komen de kinderen ook, zoals altijd, in rust de school binnen.  
 

Op weg naar steeds meer licht in de donkere tijd hebben we twee feesten gevierd, die ons 
helpen delen, helpen schenken: Sint Maarten en Sint Nicolaas. Sint Maarten leert dat 
vreugde in je leven kan bestaan uit het delen met anderen. Bij Sint Nicolaas zie je dat vooral 
in het geven en ontvangen van geschenken. In de gedichten en surprises wijzen we elkaar op 
humoristische manier op verbeterpunten. 
 

De seizoenstafels in de klassen veranderen steeds. 
Alle natuurrijken komen aan bod: 
1e adventsweek → mineralen 
2e adventsweek → planten 
3e adventsweek → dieren 
4e adventsweek → de mens 
Iedere mens en ieder kind wordt omringd door deze rijken, die zo elke week in het zonnetje 
staan. Een deel van ons allemaal. 
 

Sinterklaas: 
Het sinterklaasfeest valt dit jaar echt midden in de adventstijd. 
Bijzonder is de verstilling van de adventstijd met het beeld van de schenkende Sinterklaas  
en daarnaast alle drukte om hem heen. Op school willen we het feest in rust vieren.  
In de aanloop naar 5 december wordt er getekend, gespeeld, naar verhalen geluisterd en 
nog veel meer. 
Op 5 december hopen we dat Sint nog even langs komt met zijn pieten. 
Als hij komt, gaat hij kort naar de kleuterklassen. Hij staat dan in de deuropeningen van de 
kleuterklassen  en de pieten brengen de cadeautjes binnen, met vast iets lekkers erbij.. 
Dit doen we al vrij vroeg in de ochtend, zodat de kinderen na het uitpakken van de cadeaus 
zonder spanning nog heerlijk kunnen spelen en kunnen genieten van de gezelligheid op deze 
dag. 
Klas 1, 2 en 3 gaan naar de zaal en elke klas laat iets aan Sint en de pieten zien. De zaal zal 
mooi versierd zijn en muziek zal ook zeker een rol spelen. 
Klas 4 en 5 worden ook vast verblijd en Sint komt even langs. De kinderen van klas 6 hebben 
een tijdje geleden al lootjes getrokken en zullen vast met veel plezier de surprises en de 
gedichten bekijken. 
 

Pepernotendeeg: 
Dit deeg is bijzonder geschikt voor kinderen, omdat het niet aan de handen blijft plakken. 
Bovendien is het heel lang houdbaar in de koelkast, zodat het meerdere keren beschikbaar 
is. Er kunnen platte handgevormde figuurtjes van gemaakt worden, of bijvoorbeeld 
koekletters. 
 



Ingrediënten: 
225 gr boter 
340 gr keukenstroop (0,25 l) 
340 gr lichtbruine basterdsuiker 
0,25 l room 
3 eetlepels kaneel 
1 eetlepel gemalen kruidnagelen 
2 theelepels gemberpoeder 
geraspte (en gewassen) schil van 1 sinaasappel 
1,5 eetlepel bakpoeder (1 zakje) 
ca 1 kg bloem 
 

Bereidingswijze: 
 

Verwarm de boter en de stroop in een ruime pan en doe de andere ingrediënten er al 
roerend bij, behalve de bloem en het bakpoeder. 
Bloem en bakpoeder samen vermengen en tenslotte bij de rest voegen. Roer alle klontjes 
eruit. 
Het deeg wordt vrij zacht maar de consistentie wordt goed als het overdekt minstens een 
nacht op een koele plek staat. 
 

Gebruik: 
Leg het deeg op tafel en kneed het soepel. 
 

Baktijd: 
‘dunne’ koekjes: 4 á 5 min, 225-250 graden 
‘dikke’ koekjes: 5 á 10 min, 200-225 graden 
 

uit het boekje Sinterklaas zonnejaar 
 

Adventstuin dinsdag 13 en woensdag 14 december: 
 

 
 

Vanaf de herfst merk je vaak, dat je je van buiten naar binnen gaat richten. Buiten wordt het 
kouder, dus breng je meer tijd door in je huis. En soms kun je ontdekken dat je meer 
geconfronteerd wordt met jezelf. De weg naar binnen is als een bochtige weg, vaak slecht 
verlicht. Hij is niet altijd gemakkelijk te gaan en het vereist moed om hem af te leggen. Als 
beeld van deze weg lopen  de kinderen van de kleuterklassen en klas 1 t/m 6 de weg naar 
het licht, muzikaal begeleid  door de kinderen van klas 5.  
Van dennengroen/ witte stenen en schelpenzand wordt een spiraal op de vloer  in de zaal 
gelegd, met in het midden een grote kaars op een verhoging. Dennengroen staat symbool 
voor het altijd durende groen, het eeuwig leven. De spiraal van dennegroen is dus als het 
ware een symbool van de levensweg. 
 

http://zonnejaar.antrovista.com/?pg=zoek&b=3


Dinsdag 13 en woensdag 14 december komen de kleuterklassen en klas 1 t/m 6 om de beurt 
stil naar de zaal. Ze gaan op de banken zitten die al klaar staan, om de spiraal heen. In de 
zaal staat voor ieder kind al een kaarsje klaar. Een kind uit klas 6 is engel,  komt met een 
brandende kaars de zaal binnen en steekt de kaars in het midden van de spiraal aan. Dan 
krijgt om de beurt een kind een kaars en loopt naar het midden. Dan ontsteekt hij/zij de 
eigen kaars en zoekt op de terugweg een plekje om het kaarsje neer te zetten langs de 
spiraal, al naar gelang de leeftijd, soms nog geholpen door juf . 
 

Om de beurt mogen de kinderen lopen  en intussen klinkt er muziek, gemaakt door klas 5. 
Terwijl de kinderen één voor één hun lichtje neerzetten in de spiraal, wordt de zaal steeds 
lichter.  
De kinderen zijn niet bezig met de symboliek van de innerlijke weg, maar ervaren vaak wel 
een bijzondere stemming. Dat voelen ze heel goed aan. 
 

Het is mooi om te zien hoe verschillend de kinderen de spiraal lopen. 
 

Als het laatste kind geweest is, loopt de hele klas nog een keer, begeleid , langs de spiraal . 
Ze bedanken  de muzikanten  en lopen weer naar de eigen klas. 
 

“Kinderen kom, zie het licht, 
Gaat  in het midden branden. 

Kom met de kaars in je handen. 
 

’t Kaarsje brandt in je hand. 
Laat het licht in harten ook schijnen, 
Dat het duister spoedig verdwijnen”. 

 

 
 
Teksten of delen van teksten o.a. van Mieke van Drunen Vrijeschool Oud Beijerland. 
Vrijeschool Bussum en Groningen,  Susan Snijders-van Eijk –  
Informatie ook te vinden op o.a.:https://vrijeschoolpedagogie.com ,    
http://zonnejaar.antrovista.com ,  www.antroposofiekind.nl 
 

http://www.antroposofiekind.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1548
https://vrijeschoolpedagogie.com/
http://zonnejaar.antrovista.com/
http://www.antroposofiekind.nl/


Nieuws van Annemiek (directeur): 

 
Hierbij alweer de derde nieuwsbrief. 
We horen geluiden dat mensen er wel aan moeten wennen dat de nieuwsbrief maar 1 x per 
maand verschijnt en dat er dan wel veel informatie is. 
De nieuwsbrief is nu meer een soort schoolkrant met informatie uit de klassen, algemene 
zaken en informatie  uit  de MR en andere geledingen. De praktische zaken gaan via Parro. 
Wij moeten hierin zelf ook onze weg nog vinden. 
We blijven het bekijken en evalueren en nemen daarin tips van jullie mee. 
Op vele fronten wordt er hard gewerkt: volop bedrijvigheid! Nu op naar een tijd, waarin je in 
alle drukte ook de rust wilt vinden om een weg naar binnen te kunnen gaan. 
 

Annemiek Geertsma 
 

Ouderbijdrage: 
Binnen Stichting Athena zijn we al tijdje bezig om de ouderbijdrage inzichtelijker te maken, 
vooral ook wat betreft de besteding. 
 

Afgelopen tijd ben ik hiermee bezig geweest. Ik heb met enkele directeuren gesproken, met 
de MR en binnen het directieoverleg van Athena  is er ook over gesproken.  
Er is nu  bijna een lijst klaar met onderwerpen, waaraan de ouderbijdrage besteed wordt en 
hoeveel er dan ongeveer nodig is. Daaronder valt wat vrijeschoolonderwijs extra nodig 
heeft, o.a. vakles handenarbeid, de pianobegeleiding bij het koor, Duits,  
jaarfeesten, materialen, bosdagen, bakken, kleutermateriaal, handwerk en handenarbeid-
materiaal, uitjes i.v.m. de perioden en fluiten. 
 

Het is de bedoeling dat jullie bijdrage aan “lief en leed” zeer beperkt wordt, dus alleen voor 
bijv. een  kaartje, verjaardag juf, een kleinigheidje voor een ziek kind. 
 

Daarnaast is het de bedoeling dat de aanschaf van bijv. potloden etc. niet meer door jullie 
hoeft te gebeuren, maar dat dit door school wordt aangevuld. 
 

Ik ben bezig met een folder voor alle ouders, waarin dit alles duidelijk beschreven wordt en 
inzichtelijker zal zijn. Het streven is om deze folder, in overleg met MR,  uiterlijk in juni 2023 
klaar te hebben.  
 

Voor alle duidelijkheid: 
Het is altijd zo dat de ouderbijdrage vrijwillig is en dat alle kinderen met alles 
meegaan/meedoen. 
 

Ik houd jullie op de hoogte. 
 

Subsidie basisvaardigheden: 
In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat wij als school ingeloot zijn voor de subsidie 
basisvaardigheden. 
In overleg met het team, de begeleidingsdienst voor vrijescholen en met onze stichting zijn 
wij druk bezig hiervoor een plan te maken. 
Dit plan moet voor 1 februari ingeleverd zijn. 
We zijn allerlei gegevens aan het onderzoeken en analyseren. 
Zodra er meer duidelijkheid is over dit plan, zal ik jullie daarover informeren. 



Medewerkers:    
Even voorstellen: 

Mijn naam is Marloes Graafland. Misschien heeft u me al eens gezien op 
deze school. Dit jaar val ik namelijk, verspreid over het jaar, een aantal 
dagen in. U zult me tegenkomen in verschillende klassen. In het verleden 
heb ik met bijzonder veel plezier gewerkt als leerkracht op deze Vrije 
school. Ik ging echter verhuizen naar Rhenen en woon daar de nu met 
mijn man en 2 kinderen. Ik heb altijd een lijntje gehouden met mijn 
collegae in Almelo en kom dan ook met veel plezier nu als invalster terug 
om met de kinderen te werken. Spreek me gerust aan als u me ziet, dan 
maken we nader kennis.  

Hartelijke groet, Marloes Graafland 
 

 

Informatie uit de klassen 
Klas 3 Nicole: 
Sint Maartensfeest in klas 3: 
Al ruim van tevoren waren we begonnen met het maken van de lantaarns (voorpret). De 
kinderen knutselen graag en werken het liefst samen. Zodra iedereen weet wat de bedoeling 
is en waar de materialen liggen worden er al snel groepjes gevormd en gaan de kinderen 
zelfstandig aan het werk. Tijd om te zingen is er niet, er ontstaat een gezellig gebabbel en 
wie eerder klaar is helpt een ander. Zingen doen we altijd in de ochtend voordat we de 
spreuk zeggen en in deze tijd zingen we niet alleen Sint Maarten liedjes maar fluiten ook het 
lied van Sint Martinus Bisschop. Het laatste deel van het lied is eigenlijk nog te moeilijk en 
wie dit nog niet kan mag dit stukje zingen i.p.v. fluiten. Dan is eindelijk de dag van het feest 
aangebroken. In de ochtend tekenen en schilderen we alvast de lampionnen optocht en 
vertel ik hoe de avond zal verlopen. Wanneer de kinderen 's middags thuis zijn kijk ik samen 
met juf Sophie (stagiaire) de lampionnen nog eens na en we zetten in de klas alles klaar voor 
de avond. De gangen worden opgeruimd, met een aantal collega's eten we iets, buiten 
zetten we lichtjes klaar en worden kramen neergezet. Terwijl de laatste lichtjes worden 
aangestoken en ik nog twijfel of ik het bordlicht aan zal laten, staan de eerste kinderen 
alweer voor de deur. "Juf, doe alle lampen maar uit hoor, dat is veel leuker". We spreken af 
dat, i.v.m. veiligheid, de kinderen aan hun eigen tafel blijven zitten. Zo zien we ook in het 
"donker" of iedereen er is. Nog 2, nog 1, ja we zijn er allemaal. Een paar vijfdeklassers komen 
ons helpen en de Sint Maartenliedjes klonken nog niet eerder zo mooi als op dit moment. 
Dan mogen we eindelijk gaan lopen en steken de kinderen de stok door de lus van ijzerdraad 
aan hun lantaarn. In de optocht en het park kan ik aan de huisjes goed zien waar de derde 
klassers lopen en probeer ik met iedereen even mee te lopen. "Juf, ik heb heel erg zin in 
chocolademelk". "Ik zag het paard en de bedelaar, maar het was wel heel kort". "Mijn lichtje 
brandt nog steeds"! "Wat een mooie maan"! Terug op school is de klas al snel weer 
compleet. We praten kort even na over de optocht met een koekje chocolademelk, sap of 
thee. Ik leg uit hoe we de avond zo gaan afsluiten en terwijl we gezellig geroezemoes van 
buiten horen luisteren de kinderen nog eenmaal aandachtig naar het verhaal over Sint 
Maarten. De bel klinkt, de kinderen zoeken hun ouders op, ik wacht zoals afgesproken bij de 
deur maar alle kinderen hebben al snel hun ouders, opa's oma's gevonden. De volgende dag 
gaat de taalles en begrijpend lezen les "toevallig" ook over Sint Maarten. 
 



 
 

In de school: 

 
Inloopochtend nieuwe ouders: 
Woensdag 25 januari ’23 is er een inloopochtend voor nieuwe ouders. 
Deze ochtend is bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben. We zetten 
aankonigingen op onze Facebookpagina en op Instagram, maar de beste ambassadeurs van 
onze school zijn jullie als ouder/verzorger!  
Willen jullie daarom eventuele belangstellenden voor onze school attenderen op deze 
ochtend en wellicht ook op het feit dat onze school (via Christoforus Kinderopvang) 
buitenschoolse opvang en een peutergroepen kan bieden in ons schoolgebouw? 
 

 

 



Nieuws uit de MR: 
 
Woensdag 23 november j.l. was een MR vergadering. 
Met het coronaplan en protocol afstandsonderwijs is ingestemd. 
Onderwerpen die besproken zijn o.a.: 
Ouderbijdrage, verkeersveiligheid bij de oversteekplaats, begroting 2023, Parro, Daarnaast 
het jaarplan, het strategisch beleidsplan vanaf 2023 en de aanvraag subsidie 
basisvaardigheden, personeel, verzuimbeleid. 
 

Annemiek Geertsma 
 

Kort verslag MR vergadering 23-11-2022: 
Woensdagavond 23 november had de MR weer haar overleg met de directeur. Het was een 
nuttige bijeenkomst en er zijn weer veel zaken besproken. We hebben het o.a. gehad over: 

• Het gebruik van Parro. Parro is het contact medium voor zowel de leerkrachten als de 
ouders. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om ook ouders onderling te laten 
communiceren 

• Verkeersveiligheid. De verkeerssituatie blijft vooralsnog ongewijzigd. De brief van 
school is in behandeling bij de gemeente genomen. Wellicht dat we hier nog meer 
actie op moeten nemen richting de gemeente... 

• De vrijwillige ouderbijdrage die ontvangen is, is ongeveer die van vorig jaar 

• We hebben als VSA een subsidie binnen gekregen om de basisvaardigheden van de 
leerlingen te vergroten! Annemiek is nu bezig om hier een plan voor te maken samen 
met Athena. 

• Begroting 2023 is nog niet af, maar wel een heel eind klaar 

• Annemiek is de uitslagen van de ouderenquête aan het verwerken. Binnenkort meer 
daarover! 

• Bezetting GMR. Bonnie Foster zit nog tot einde van dit schooljaar in de centrale MR 
van Athena (GMR). Vanaf de zomer gaan wij op zoek naar een nieuwe 
oudervertegenwoordiger. 

Tot zover! Mocht u beleidsvragen hebben dan horen wij ze graag. Wilt u een keer een 
vergadering van de MR bijwonen dan kan dat. Dan moet u dat wel even van te voren laten 
weten. U kunt dan ook de agenda opvragen. 
 

Namens de MR, 
Freek Jordans, 06-54283555 

 

Algemene mededelingen: 
 
Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 
Wendy Heeroma (leerkracht kleuterklas en klas 5) en Nienke Bramer (leerkracht klas 6) zijn 
de vertrouwenspersonen van de school.  
Mochten er zaken zijn waar u met de vertrouwenspersoon over wilt spreken, dan kunt u 
contact opnemen via: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl 
Voor de kinderen staat hiervoor een witte brievenbus in de gang. 



Coronatesten: 
Het is mogelijk is om voor uw kind(eren) coronatesten via school te krijgen. U kunt ze 
opvragen via Annemiek of Karin (administratie). Ze worden dus niet meer standaard 
meegegeven aan ieder kind, maar alleen op aanvraag. 
 

Kerstvakantie: 
Vrijdag 23 december is een extra vrije dag voor alle kinderen. Hierna begint aansluitend de 
kerstvakantie. Deze duurt t/m vrijdag 6 januari 2023. 
 

 

Nieuws van peutergroep /BSO 
 

 
De peutergroep en de BSO zijn te bereiken op de groepstelefoon: 06-1543 4849 
Voor direct contact met de pedagogisch medewerkers, 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 bij de BSO. 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. 
 
 

 
Activiteiten/mededelingen buiten de school: 

 

Ouderkoor AKKOORD: 
Het ouderkoor AKKOORD geeft zaterdag 17 december een mooi kerstconcert in het 
Natuurhus, samen met het Russisch Vocaal Ensemble, beide onder leiding van Nadja. Tijdstip 
14.30 tot 16.30 uur. U bent van harte welkom om te komen luisteren. 



 


