’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. 24
14-03-2019
AGENDA:
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

: 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.
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.
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Deze keer kunnen helaas jongere broertjes en zusjes niet mee.
U kunt zich opgeven op de lijst bij de eigen klassendeur.
Kleuterklas Margot:
*
Sommige kinderen hebben een brief meegekregen over de oudergesprekken. Begin
april komt -voor de anderen- de uitnodiging voor de leerrijpheidsgesprekken.
Ouders, wilt u tijdig aangeven als u niet kunt?
*
Donderdag 21 maart gaan we naar schaapskooi Stroothuizen om de lente te vieren!
Er kunnen nog auto's bij....
De rijksoverheid geeft aan dat kinderen ook voorin de auto mogen zitten, mits ze op
een goedgekeurd autostoeltje zitten (de airbag moet alleen bij baby's uitgeschakeld
worden). Wilt u op de lijst aangeven of u meer kinderen in uw auto kunt plaatsen?
Ouders, zorgt u voor een autostoeltje, laarzen en heel belangrijk: warme kleding?
Wilt u wel een etenstas (brood, drinken) meegeven?
*
Woensdag 3 april gaan we naar Hof 88!! Wilt u ook hier nog een keer kijken of u meer
kinderen in de auto kwijt kunt? Graag aangeven op de lijst op de kleuterwc-deur.
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.
*
Op vrijdag 22 maart gaan we naar De Schaapskooi in Denekamp om de lammetjes te
zien. We vertrekken dan direct ná de opening in de klas. We hebben voldoende ouders
die meerijden deze dag. Fijn!
De kinderen moeten deze dag wel een tas met brood en een beker mee, voor fruit
wordt gezorgd.
Denkt iedereen aan de stoelverhogers en gepaste kleding?
Het is fijn als de kinderen vóór het binnenkomen in de klas nog even naar de wc
zijn geweest.
Klas 5 Carmen/Wendy:
*
Voor ons project in de kelder tijdens de voorjaarsmarkt hebben we 16 schoenendozen
nodig. Graag mee naar school nemen.
Ook zoeken we een kartonnen koker met een doorsnede zo groot dat er een hand in
kan of een koker van plastic met dezelfde diameter.
Ook hebben we 8 katoenen tasjes nodig.
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 nu één ouder gemeld. Geweldig! WIE O WIE GEEFT ZICH NOG
MEER OP? Zonder vrijwilligers kan onze klas niet mee doen.
*
Levert u het onderwijskundig rapport in voor 15 maart?
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*
*
*
*

Vorige week heeft u een mail ontvangen over de ouderavond, woe. 27 maart. 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.
Vooraankondiging: woensdag 19 juni tussen 11.00/ 12.00 uur en ’s avonds vrijwel
zeker rond half 8 speelt klas 6 haar eindtoneelstuk “de Rode Prinses”.
Do. 4 april is het theoretisch verkeersexamen. We zullen daar vanaf volgende week
ook regelmatig in de klas mee gaan oefenen.
Woe. 3 april is het voetbaltoernooi, meer informatie volgt spoedig.

Nieuws van de directeur:
Deze week geen bijdrage vanwege vergaderdagen van het Directie Overleg. Op 14 en 15
maart houden de directies en de leden van het bestuurskantoor zich bezig met het strategisch
beleidsplan, de onderwijskwaliteit en met allerlei lopende zaken (huisvesting, financiën, ICT,
personeelszaken). Daarnaast is er deze dagen een ontmoeting met de Raad van Toezicht van
de stichting Athena.
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).
Inloopochtend kleuterklassen woensdag 20 maart:
Volgende week woensdag 20 maart van 8.30-10.00u. is er weer een inloopochtend in de
kleuterklassen. Deze ochtend is bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school
hebben. Kent u mensen die geïnteresseerd zijn in ons onderwijs, attendeer ze dan op deze
inloopochtend, ze zijn van harte welkom!
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Voorjaarsmarkt:
Zaterdag 13 april is de Voorjaarsmarkt van 10.00-13.30u. Zo’n markt organiseren vraagt
altijd veel voorbereiding en hulp van ouders is hierbij heel erg nodig. De intekenlijst voor
hulp hangt daarom nu al bij de klassendeuren. Aarzel niet en geef u op! Vele handen maken
licht werk en mede door uw hulp zal het vast weer een mooie en gezellige dag worden.

Schooltuin:
Wie heeft er struiken voor de tuin? Forsytia, Ribes e.d. zijn welkom!
Graag contact met juf Margot
Nationale stakingsdag onderwijs:
I.v.m. de nationale stakingsdag morgen (15 maart) zijn alle kinderen de hele dag vrij.
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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.
Een kijkje in ons Peuterhuis:
Elke middag na het eten van onze lekkere eigengebakken
broodjes kijken de peuters uit naar het bezoek van Wouter
Kabouter.
Wouter Kabouter is onze slaap kabouter. Maar ook onze grote
hulp, want Wouter Kabouter past elke nacht op het Peuterhuis
en zorgt voor de peutertuin en alles waar de kinderen mee
spelen. Ook neemt hij elke dag de poppelotten mee die de
kinderen krijgen om lekker even, net als Wouter Kabouter, uit
te rusten van het vele spelen in ons Peuterhuis. Daarna verteld
juffie een mooi verhaal waarbij de kinderen heerlijk inslapen.
Wij rusten een klein uurtje. En voordat de kinderen gehaald
worden komt er nog een verhaaltje van de sprookjesvrouw.
Er is ook zo veel te beleven met elkaar in het Peuterhuis.
Op dit moment hebben wij nog vrije plaatsen in het Peuterhuis, kom gerust eens langs of
informeer over de mogelijkheden voor je Peuter.
Vanaf 2 jaar zijn de kinderen van harte welkom.

BIJLAGEN:
Beleefbos:
Google 'Bos Buteo Silva' en maak kennis met het beleefbos, op 15km van Almelo. Op
zaterdag 23 maart organiseren we een Open Bosdag voor jong en oud. Kom genieten van de
natuur, de activiteiten, het buitenleven en een knappend kampvuur. Meld je aan via
buteosilva@protonmail.com
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