’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
aangegegeven) 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. 23
08-03-2019
AGENDA:
za. 9 mrt.
za. 9 mrt.
woe. 13 maart
woe. 13 maart
vrij. 15 maart
ma. 18 maart
woe. 20 maart
vrij. 5 april
ma. 8 april
di. 9 april
vrij. 12 april
za. 13 april
vrij. 19 april
ma. 22 april
t/m vrij. 3 mei

: Open Dag van 10.00-13.00u.
: Lukaspassion concert, aanvang 19.00u. in de Grote Kerk Almelo
: klassenpresentaties, aanvang 11.45u., voor ouders en belangstellenden.
: Open Dag basisscholen Schelfhorst van 9.00-12.00u.
: nationale stakingsdag, alle kinderen hebben deze dag geen school
: spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20u. tot 14.35u.
: inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u. Deze ochtend is bedoeld
voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben.
: muziekavond, aanvang 19.30u.
: openbare weekopening in de zaal, aansluitend aan het schoolbegin
: spreekuur Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW), van 14.15-15.30u.
in de therapieruimte aan de kleuterkant van de school
: Palmpaasoptocht, aanvang 13.30u.
: Voorjaarsmarkt van 10.00-13.30u.
: geen school i.v.m. Goede Vrijdag
: Meivakantie (hierin vallen 2e Paasdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag)

OUDERAVONDEN:
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.)
ma. 25 maart
wo. 27 maart
do. 11 april

: klas 2 Nicole
: klas 6 Annemiek
: drie kleuterklassen (leerijpheid)

KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:
*
Donderdagavond 11 april is er een ouderavond over leerrijpheid. Alle ouders zijn
hiervoor uitgenodigd!
*
Woensdag 3 april gaan we met de kleuters (van 4 jaar en 3 maanden en ouder) naar de
theatervoorstelling "Loet broedt" in Hof 88.
De voorstelling begint om 9.00u. en de kinderen (en begeleiders) worden om 8.40u.
daar verwacht.
Ons idee is om die dag te verzamelen bij de parkeerplaats bij Drakensteyn zodat de
kleuters meteen in de goede auto kunnen stappen.
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Bij Hof 88 aan de Hofkampstraat staan de kleuterleidsters klaar om de kinderen op te
vangen. Daarna kunnen de auto's geparkeerd worden in Parkeergarage de
Hagenborgh. Het is dan voor volwassenen ong. 5 min. teruglopen naar Hof 88.
De begeleiders mogen ook bij de voorstelling zijn en zitten tussen de kinderen.
Deze keer kunnen helaas jongere broertjes en zusjes niet mee.
U kunt zich opgeven op de lijst bij de eigen klassendeur.
Kleuterklas Margot:
*
Maandag is juf Ilona in de klas en dinsdag juf Wendy
*
In de gang naast ons prikbord hangt de poetslijst voor de 2e helft van dit schooljaar.
Wilt u uw poetsbeurt in uw agenda zetten?
*
Deze week hebt u een nieuwe agenda meegekregen met alle activiteiten voor de rest
van dit schooljaar. Op de kleuterwc-deur hangt de invullijst.
*
Op het prikbord hangt een lijst met verjaardagen van de kinderen. Wilt u hierop
aangeven welk moment u kiest?
*
Zie bericht Loet Broedt bij kleuterklassen: we hopen dat we genoeg begeleiding met
auto's krijgen. Misschien gaat daarom het bezoek aan de lammetjes (21 mrt) niet door.
Graag eerst opgeven voor de voorstelling.
*
We zijn aan het onderzoeken hoe we foto's van de kleuters veilig naar de ouders
kunnen sturen.Er komt alvast een kerstspelfoto via de klasse-app.
Kleuterklas Kim/Nienke:
*
We vieren op donderdag 21 maart dat de lente begint. We gaan dan zaaien en de
kabouters komen dan weer terug in de klas.
*
We willen de lente nog langer vieren door op vrijdag 22 maart naar de schaapskooi in
Denekamp te gaan. We vertrekken dan direct ná de opening in de klas. Wie heeft er
zin om mee te gaan? Er hangt een opgavelijstje op het prikbord.
Klas 1 Hilde/Wendy:
*
Ons toneelstuk is a.s. woensdag 13 maart om 8.45u. in de zaal.
*
Denkt u aan de witte T shirtjes met lange mouw voor het toneelstuk.
*
Ik ben op zoek naar een spinnenwiel (hoeft niet werkzaam te zijn) voor het toneelstuk
Repelsteeltje, wie o wie? Graag even melden bij de juf.
*
De oudergesprekken-lijst hangt bij de deur, graag invullen.
Klas 2 Nicole:
*
In klas 2 is de ziekte van Pfeiffer geconstateerd. Voor meer informatie hierover:
GGD info Pfeiffer
Klas 3 Joost:
*
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de fijne oudergsprekken.
*
Woensdag 13 maart is er een klassenpresentatie. Jullie zijn allemaal van harte welkom,
aanvang 11.45 uur.
*
Vrijdag 8 maart hebben we de eerste periode Heemkunde 'Van graan tot brood'
afgrond met een bezoek aan Het Erasmus en in de klas hebben we een meesterwerk
gemaakt. Het was een leuke en leerzame periode. Foto's volgen binnenkort.
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*

Maandag 11 maart starten we met de periode 'Rekenen'.

Klas 4 Marieke:
*
A.s. maandag ga ik, zonder gips en met een heleboel goede zin, weer lekker aan het
werk met de klas. Ik kan niet wachten! Ik wil iedereen bedanken voor de lieve
kaartjes, berichtjes, appjes, mooie bloemen en andere verrassingen die ik de afgelopen
tijd heb mogen ontvangen.
*
De oudergesprekken zijn gepland vanaf week 12. De intekenlijst komt z.s.m. op het
prikbord te hangen.
Klas 5 Carmen/Wendy:
*
Op woensdag 13 maart brengen wij, van 9.15u. tot 11.15u, een bezoek aan Kaliber
Kunstenschool in Almelo. Op deze dag is, om 11.45u, ook de klassenpresentatie op
school. Klas 5 zal daardoor waarschijnlijk later in de zaal komen, maar wel iets op de
klassenpresentatie laten zien.
Klas 6 Annemiek:
*
In de week van 20 t/m 24 mei vindt de praktische verkeersproef plaats voor klas
6/groep 8. Wij moeten als school 4 vrijwilligers aanbieden die een ochtend langs de
kant van de weg willen zitten. U kunt aangeven op welke dag u dat wilt doen. Ik weet
pas heel laat wanneer onze klas zelf meedoet met het fietsen, hoogstwaarschijnlijk
maandag of donderdag in die week. Tijden zijn van 8.15 tot 12.00 uur. Wie komt
helpen? Graag mailen naar Annemiek en aangeven op welke ochtend(en) u kunt.
ER HEEFT ZICH NOG NIEMAND GEMELD!! WIE O WIE GEEFT ZICH OP?
*
Levert u het onderwijskundig rapport in voor 15 maart?
*
Afgelopen week heeft u een mail ontvangen over de ouderavond, woe 27 mrt. Er
zullen veel praktische dingen worden besproken, o.a. kamp, toneel, eindfeest etc.
Graag van elk kind 1 ouder aanwezig. Graag afmelden als u niet kunt.
*
Maandag 11 maart is er door Stichting Athena een studiedag voor
vertrouwenspersonen georganiseerd. Maaike vervangt dan de klas.
*
Gisteren gaf iemand van bureau Halt voorlichting over “invloed van de groep”, de
kinderen hebben een papier met vragen etc. mee naar huis genomen. We zullen in de
klas hierover ook in de komende tijd spreken, misschien kunt u er thuis ook eens op
terug komen.
Klas 4-5-6:
*
Lukaspassion:
I.v.m. de omvang van het koor en het orkest, heeft de dirigent van de Lukaspassion
besloten het concert van a.s. zaterdag te verplaatsen naar de Grote Kerk. Dat betekent
dat ook de generale daar plaats zal vinden. De kinderen mogen een (zit-) kussen
meenemen omdat ze op de trappen achter het doopvont zullen staan én zitten. Die
trappen zijn heel koud...
Er is een pauze na ongeveer een uur. De kinderen mogen tijdens het concert niet naar
de wc, dus is de nadrukkelijke vraag om dit voor de tijd én in de pauze te doen.
De generale is om 16.00u., wees op tijd want de planning is krap. Juf Marieke zal er
vanaf ongeveer 15.30u. zijn.
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Nieuws van de directeur:
Ecoraad bijeenkomst op 5 maart
Afgelopen dinsdag was Marianne Hutten, energiecoach Duurzame Scholen, bij ons overleg
te gast.
Samen met haar hebben we allerlei zaken betrekkende verduurzaming en energieverbruik
besproken.
De Ecoraad is een enthousiaste groep mensen (ouders en teamleden). We proberen zaken op
te pakken ten aanzien van het schoolgebouw. Daarnaast speelt bewustwording van het eigen
gedrag een belangrijke rol en willen we educatieve zaken oppakken om de kinderen (en hun
ouders) bij verduurzaming te betrekken.
Zo gaan we gaan aan de slag met de verdere afstelling van de verwarming (slimme meter?),
spaarknoppen en het uitdoen van de verlichting als dat niet nodig is.
Daarnaast willen we een kraampje bij de Voorjaarsmarkt van de Ecoraad inrichten waar we
milieuvriendelijke zelfgemaakte tasjes aanbieden.
Ook is er de mogelijkheid om in de hogere klassen een gastles te verzorgen. Dit wordt
onderzocht.
De Ecoraad komt dit schooljaar nog twee keer bijeen – mocht u tips hebben dan houden wij
ons aanbevolen.
En Sylwia Botter schrijft ook regelmatig in het VGM met eenvoudige en zinvolle tips over
ons milieu.
Bijeenkomst vertrouwenspersonen Stichting Athena
Maandag a.s. bezoeken de collega’s Wendy en Annemiek, de vertrouwenspersonen van
school, de bijeenkomst van onze stichting in Deventer. Zij komen bijeen met alle
vertrouwenspersonen van de 15 scholen. Zij gaan o.a. in gesprek met Mieke Gondrie, één
van de externe vertrouwenspersonen, staan stil bij de nieuwe wet- en regelgeving en sociale
media.
Wendy en Annemiek worden deze dag vervangen door respectievelijk Ilona en Maaike.
Nestkastjes
Dank voor de mensen die hebben gereageerd op het verzoek voor nestkastjes. Een ouder
heeft afgelopen een aantal nestkastjes opgehangen. Ook gaat juf Vieke met de handarbeidles
nog aan de slag om kastjes te bouwen.

Stichting Leergeld Almelo (herhaald bericht)
Niet zo’n brede beurs, zit het financieel even tegen? Wellicht
kan de onlangs in het leven geroepen stichting Leergeld Almelo
iets voor u en uw kinderen betekenen. Op de website
www.leergeld.nl kunt u zien hoe het een en ander werkt en
eventueel een aanvraag indienen.
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Vakantierooster 2019-2020
Onlangs is het rooster voor volgend jaar vastgesteld binnen de gemeente Almelo. Voor
vroege vakantieplanners is het wellicht handig om dit nu al te ontvangen.
T.z.t. wordt het rooster uiteraard opgenomen in schoolgids 2019-2020 en op onze site
www.devrijeschoolalmelo.nl
Toneelstuk klas 5….
Vandaag voeren zij hun toneelstuk op. Voor ouders en andere belangstellenden. Succes.
Ik kijk er naar uit!
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 18 maart (door omstandigheden deze keer niet de eerste maandag van de
maand), Annemiek of Wendy zal er zijn.
U kunt ons natuurlijk ook op andere tijden aanspreken of mailen.
Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
Hartelijke groet, Wendy (kleuterklas Margot/Wendy, klas 1 en 5) en Annemiek (klas 6)
Lege dozen:
Onze lege dozen voor het oud papier zijn op…! Wie heeft er nog lege dozen voor ons? We
kunnen ze heeeeeeel goed gebruiken! U mag ze (liefst dichtgevouwen) brengen bij Karin
(administratie) of Francisca (concierge).
Open Dag zaterdag 9 maart en woensdag 13 maart a.s.:
Morgen (van 10.00-13.00u.) en volgende week woensdag (van 9.00-12.00u) zijn er Open
Dagen op onze school. Hebt u vrienden-kennissen-familie-buren-collega’s die geinteresseerd
zijn in ons onderwijs, attendeer ze dan op deze Open Dagen. Ze zijn van harte welkom!
Parkeren
Wilt u als u naar de Open Dag(en) of klassenpresentaties komt uw auto absoluut NIET
parkeren aan de Biesterweg of Grasbroek?! Er is voldoende parkeergelegenheid aan
Nederhoven of aan de overkant bij de flats (Drakensteyn). Uiteraard IN de parkeervakken!
Klassenpresentaties woensdag 13 maart:
A.s. woensdag 13 maart zijn er weer klassenpresentaties in de mooie grote zaal van onze
school. De kinderen uit klas 1 t/m 6 laten zien/horen wat ze tot nu toe geleerd hebben. De
presentaties beginnen om 11.45u. U bent van harte welkom! Wilt u s.v.p. een oppas zoeken
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voor eventuele jongere broertjes/zusjes? Ook willen wij u verzoeken om, in het kader van de
wet op de privacy, geen foto’s te maken.
Schoolvakanties/vrije dagen schooljaar 2019-2020:
maandag 26 augustus 2019
schoolopening klas 1 t/m 6
dinsdag 27 augustus 2019
eerste schooldag kleuters
Herfstvakantie
maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie
maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie
maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag
vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag
maandag 13 april 2020
Meivakantie
maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020
(hierin vallen Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaartsvakantie
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag
maandag 1 juni 2020
Zomervakantie
maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020
Nationale Stakingsdag 15 maart en Vergeet-mij-nietje:
Volgende week vrijdag 15 maart is de Nationale Stakingsdag en zijn alle kinderen de hele
dag vrij. I.v.m. met deze stakingsdag komt het Vergeet-mij-nietje volgende week op
donderdag uit. Houdt u hier rekening mee 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.
Christoforus Kinderopvang zoekt invalkrachten voor haar vestiging in Almelo
Wij zoeken iemand:
 met een relevante opleiding;
 die met liefde, aandacht en plezier met kinderen van 2 tot 12 jaar wil werken;
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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

Heb je interesse, kijk dan even op de website www.christoforuskinderopvang.nl en/of mail
dan je CV met een korte motivatie naar Gusta van Weeszenberg:
directie@christoforuskinderopvang.nl

BIJLAGEN:
Kom naar de lentemarkt!
Zaterdag 30 maart tussen 11:00 uur en 15:00 uur in de Vrijeschool Noorderkroon Enschede
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Euritmievoorstelling vrijdag 8 maart Kamak Theater Hengelo:

Loes:
Op 27 maart start in Almelo de cursus Positief Opvoeden. De cursus wordt georganiseerd en
gefinancierd vanuit LOES opvoedondersteuning en wordt gegeven door medewerkers van de
JGZ. Op de website www.loes.nl kunt u nog iets meer lezen over de cursus.
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