’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. 25
22-03-2019
AGENDA:
ma.1 april
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

: spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20u. tot 14.35u.
: 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
di. 2 april
do. 11 april

: klas 2 Nicole
: klas 6 Annemiek
: klas 4 Marieke
: drie kleuterklassen (leerijpheid)

KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:
*
Wilt u voor maandag 1 april een kruis van twee takken meegeven voor de
Palmpaasstok? Lengte 45 cm, breedte 30 cm. Wilt u aan de bovenkant van de lange
tak een punt maken voor het broodhaantje en aan de onderkant de naam van uw
kind zetten? We gaan de stok op school versieren.
*
Wilt u maandag 8 april wat gedroogd fruit en/of doppinda's (voorzien van rijggaatje)
meegeven voor de Palmpaasstok? Het rijggoed wordt verdeeld over de kinderen van
de klas.
*
We willen graag takjes buxus hebben voor aan de Palmpaasstokken. Mocht u nog
buxus hebben, wilt u dit dan maandag 8 april meegeven?
*
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.
Dinsdagavond 11 april is er een ouderavond met het thema leerrijpheid. Alle ouders
zijn van harte welkom op deze avond.
We verwachten dat van iedere oudste kleuter er minstens een ouder komt.
Zaterdag 13 april is de Voorjaarsmarkt. We willen voor de kleuters weer een
Kabouterland maken. We zoeken ouders die ons hierbij willen helpen. (cakejes
bakken, helpen bij de spelletjes, opruimen...)
U kunt u opgeven via de poster die hangt aan de klapdeur bij de kleuteringang.

Bezoek kleuters Schaapskooi Stroothuizen in Denekamp
Kleuterklas Margot:
*
Gisteren zijn we naar de schaapskooi in Denekamp geweest. We hebben een fijne
ochtend daar doorgebracht. Gelukkig waren er al een paar lammetjes. Alle ouders die
meegereden hebben: heel hartelijk bedankt!!! U kunt het declaratieformulier voor de
reiskosten inleveren bij Karin (administratie) of bij Margot.
*
Dinsdag 26 maart is juf Wendy ook in de klas.
Klas 1 Hilde:
*
Benodigdheden palmpasen: zie bericht bij Klassen1-2-3-4
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Klas 2 Nicole:
*
We zijn deze week begonnen met het oefenen van ons toneelstuk over Christoforus en
hopen dit op woensdag 17 april om 8.50u. aan u te laten zien.
*
Denkt u aan de ouderavond van a.s. dinsdag? Bij verhindering graag afmelden.
*
Benodigdheden palmpasen: zie bericht bij Klassen1-2-3-4
Klas 3 Joost:
*
Benodigdheden palmpasen: zie bericht bij Klassen1-2-3-4
Klas 4 Marieke:
*
Dinsdag 2 april is er een (korte) ouderavond, aanvang 20.00u.
*
Benodigdheden palmpasen: zie bericht bij Klassen1-2-3-4
Klassen 1-2-3-4:
*
Benodigdheden Palmpasen klas 1-2-3-4:
De kinderen mogen a.s. maandag meenemen:
Klas 1: een kruis van ‘natuurlijk’ hout van 50x30 cm. voorzien van punt en naam kind
Klas 2: een kruis van ‘natuurlijk’ hout van 60x40 cm. voorzien van punt en naam kind.
Klas 3: een kruis van ‘natuurlijk’ hout van 50x30 cm. voorzien van punt en naam kind
Klas 4: een kruis van ‘natuurlijk’ hout van 60x40 cm. voorzien van punt en naam kind.
-naald met stompe punt, voorzien van naam (in een kartonnetje)
-Graag uiterlijk maandag 8 april meenemen: rijggoed; lekkers als bijv. doppinda`s,
gedroogde vruchten zoals abrikozen, appels, rozijnen… (geen snoepgoed als spekjes
of chocolade eitjes of chips, dit wordt weer mee terug gegeven aan de kinderen).
Wilt u het rijggoed voorzien van een rijggaatje? Het rijggoed wordt verdeeld onder de
kinderen.
-sterk draad om mee te rijgen (geen naaigaren)
-We willen graag takjes buxus hebben voor aan de Palmpaasstokken. Mocht u nog
buxus hebben, wilt u dit dan maandag 8 april meegeven?
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.
Alvast bedankt namens Sanne, Jeroen, Milan, Ilse, Serli en Bonnie.
*
Voor het 'kelderteam' uit klas 5 (de kinderen weten zelf wie dat is) de volgende
belangrijke data:
Maandag 25 maart van 14.15-15.00, overleg in klas 5.
Woensdag 3 april van 13.00-17.00, vervolg knutselen in de kelder.
Vrijdag 12 april van 14.15-16.00 kelder inrichten en spel klaar zetten.
*
We hebben nu een aantal weken de combinatie tuinbouw en ICT. Hieronder een stukje
over tuinbouw geschreven door Sanne:
Tuinbouw:
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Deze week, maandag, hebben we tuinbouw gehad. We hebben toen tuinbonen en radijs
geplant. Deze moeten eerst in de kas. We kregen van meneer Jan en Merijn ook de
opdracht de plantjes water te geven. Eén iemand stond bij de kas en de anderen
ertussen in een rij om de gieter naar de plantjes te krijgen. Daar hadden we 10
minuten voor.
Klas 6 Annemiek:
*
Zonder vrijwilligers kan onze klas niet mee doen met de praktische
verkeersproef.
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.
We blijven steken op 1 ouder en 1 ouder die misschien kan.
WIE O WIE GEEFT ZICH NOG MEER OP?
Wie kan maandag 20 mei? …………………………
Wie kan dinsdag 21 mei? …………………………
Wie kan woensdag 22 mei? …………………………
Wie kan maandag 23 mei? …………………………
KIJK a.u.b. IN UW AGENDA!!
*
Woensdag 27 maart ouderavond. Er zullen veel praktische dingen worden besproken,
o.a. kamp, toneel, eindfeest etc. Graag van elk kind 1 ouder aanwezig en
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”.
*
Woe. 3 april is het voetbaltoernooi, meer informatie volgt spoedig.
*
Do. 4 april is het theoretisch verkeersexamen. We zijn vanaf deze week ook
regelmatig in de klas aan het oefenen. Wilt u met de kinderen de verkeersborden en de
verkeersregels die u tegenkomt eens bespreken/bekijken?
Nieuws van de directeur:
Pasen en Lente
Over 3 weken is het de Goede Week en een week later is het Pasen. Op school kun je in de
aanloop daar naar toe al het nodige merken. Bij de weekopening worden liederen uit deze
periode gezongen.
En de kleuterklassen zijn deze week op excursie naar de schaapskooi in Denekamp geweest
en hebben daar de eerste lammetjes ontmoet.
De lente kondigt zich buiten en binnen aan. Kinderen van klas 2 zag ik al de tuinbonen in
potjes verpoten. Spoedig gaan ze de moestuin in. Kastanjetakken op vele plekken in school
laten het nieuwe leven prachtig zien.
Na de donkerte is er licht, de zon gaat krachtiger schijnen wat we ook fysiek merken.
Allerlei struiken en planten om de school lopen uit, zoals de prachtig vroeg bloeiende Prunus
en Sleedoorn.
5

Ook zie ik al een voorbeeld van een leerkracht van de Paastak langs komen. Is dit wat om
met alle kleuters te gaan knutselen? Op vrijdag 12 april gaan we de Palmpaasoptocht lopen.
U loopt toch ook mee?
Er wordt ook al weer gedacht aan een tuindag. De exacte datum volgt nog, maar we hopen
dat u op deze dag komt meehelpen. Er is altijd veel te doen met al het groen om onze school.
En uiteraard vermeld ik ook graag dat we op zaterdag 13 april a.s. van 10.00-13.30uur de
Voorjaarsmarkt hebben. Naast vele bijzondere kraampjes is er ook weer een terras op het
podium en is er voor de jongsten Kabouterland!
De commissie is al druk bezig met de voorbereidingen. Ook de kinderen van klas 5 zijn druk
in de weer om op de Voorjaarsmarkt geld te verdienen voor hun afscheidskamp in klas 6.
U mag deze markt niet missen!
Collega’s en studenten bezoeken school
Het is altijd plezierig als mensen geïnteresseerd zijn in ons onderwijs en onze school.
Vandaag zijn er een aantal collega’s van basisschool De Mare te gast bij de kleuterklassen.
Zij lopen een ochtend mee. Dat doen ook een aantal studenten van de PABO Zwolle op 4
april en zo af en toe bezoeken directeuren van onze stichting elkaars school. De collega van
de vrijeschool van Emmen en Meppel is maandag a.s. te gast en spoedig ga ik een dag naar
de vrijeschool in Assen.
Ik wens u allen alvast een zonnig weekend toe,
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 1 april, 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).
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Fietsenrek:
Beste ouders, wilt u er op toezien (of uw kind instrueren) dat de fietsen IN de fietsenstalling
gezet moeten worden en NIET ernaast tegen de hekken of tegen de haag van onze buren?!
Op deze manier blijft de stalling overzichtelijk, zijn er minder beschadigingen aan fietsen en
houden wij tevreden buren.
De komende tijd zal er ook door ons op worden toegezien of de fietsen daadwerkelijk in de
fietsenstalling worden gezet.
Eco gek!
Hoe giftig is plastic?
In ons dagelijkse leven gebruiken we enorm veel plastic. Maar niet alle plastics zijn gezond
en veilig voor ons. Soms kunnen we het zelf merken bijv. aan de sterke, onaangename geur
Vaak weten we niet dat bijv. de broodtrommels of drinkbekers van onze kinderen giftige
stoffen kunnen lekken. We drinken vaak thee of koffie uit wegwerpbekertjes. Het is bekend
dat deze bekertjes bij verhitting schadelijke stoffen lekken als styreen en benzeen. Deze
stoffen zijn kankerverwekkend en kunnen voor een verstoring van zowel het hormoon-,
immuun- als het voortplantingssysteem zorgen!
Door kritisch te kijken kunnen we de hoeveelheid gif waar we mee in aanraking komen
beperken. Hoe? Op vrijwel alle producten van plastic staat het algemene recyclingsymbool:
een driehoek in de vorm van drie doorlopende pijlen. Het cijfer in de driehoek geeft aan om
welke soort kunststof het gaat. Deze cijfers gaan van een 1 tot en met 7. Het veiligst voor
mensen zijn de codes 4, 5 en 1, 2.
De codes 3, 6 en 7 moet je zoveel mogelijk proberen te vermijden.
Hier lees je er meer over: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/146245-recyclingcode-van-plastic-en-de-veiligheid.html
Heel veel plastic producten in de keuken zijn te vervangen door bijv. glas en rvs. Ook
producten voor kinderen (denk aan rvs babyflessen, broodtrommels, lekdichte schoolbekers)
en rvs en bamboe drinkbekers voor thuis. Ook broodzakjes hoeven niet van plastic te zijn
Bijv. leuke katoenen broodzakjes! Verder bestaan ook katoenen zwemvleugels en BPA vrij
bad speelgoed! Zoek naar alternatieven en wees goed voor jezelf én voor het milieu!
(en deel het met ons als je iets leuks hebt gevonden! 😊Administratie@devrijeschoolalmelo.nl
Muziekavond vrijdag 5 april:
Op vrijdag 5 april zal in onze mooie zaal de muziekavond plaats vinden. Kinderen die langer
dan een jaar muziekles hebben kunnen zich opgeven om 's avonds te laten horen wat ze
kunnen. Denk vast na of je iets moois gaat laten horen en lever het inschrijfformulier uiterlijk
vrijdag 29 maart in bij de eigen leerkracht.
NIEUW!!!!
Dit jaar is er een bandje bestaande uit een aantal ouders, die zangers/instrumentalisten wil
begeleiden. Mocht je met hen samen willen spelen dan kun je kiezen uit de volgende liedjes:
Ik ving vandaag een grote mug, De dronken zeeman, Aj Aj Olga, Al die willen te kaap’ren
varen, Tante uit Marokko
Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

7

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.

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.
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Peuterhuis:
De lente of het voorjaar is een van de vier seizoenen. De lente volgt op de winter en wordt
gevolgd door de zomer. Tijdens de lente worden in de noordelijker streken van het
noordelijk halfrond de bomen veel groener en gaan veel planten bloeien; geleidelijk wordt
het warmer en wordt de kans op vorst kleiner.
Deze week hebben we buiten zandtaartjes gebakken op de eerste lentedag bij het Peuterhuis.
Hopelijk kunnen we weer vaker in het warme zonnetje buiten spelen en alle mooie
bloempjes en beestjes bewonderen (en natuurlijk die heerlijke zandtaartjes bakken)..

BIJLAGEN:
Info bulletins dokter Slot:
Hierbij weer een nieuw infobulletin van dokter R.M. Slot, arts integratieve geneeskunde:
info bulletin dokter Slot ‘coaching van de wil en hooggevoeligheid’
Kaliber Kunstenschool:
Maak kennis met Kaliber in een paar lessen!
Een korte cursus is voor iedereen geschikt. In een paar lessen maak je kennis met
bijvoorbeeld een instrument of schilderstijl. De meeste korte cursussen starten in april. Voor
de twijfelaars is de eerste les een vrijblijvende inlooples waarin je nog kunt beslissen.Alle
cursussen vinden plaats op onze hoofdlocatie aan de Elisabethhof in Almelo.
Voor meer info: Kaliber Kunstenschool
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