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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. 26 

29-03-2019 

 
AGENDA: 

 

ma.1 april            : spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20u. tot 14.35u. 

 vrij. 5 april   : muziekavond, aanvang 19.30u. 

 ma. 8 april   : openbare weekopening in de zaal, aansluitend aan het schoolbegin 

 di. 9 april   : spreekuur Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW), van 14.15-15.30u. 

  in de therapieruimte aan de kleuterkant van de school 

 woe. 10 april  : gezellige instuifochtend voor ouders van 8.30-10.00u. 

 vrij. 12 april  : Palmpaasoptocht, aanvang 13.30u. 

 za. 13 april   : Voorjaarsmarkt van 10.00-13.30u. 

 vrij. 19 april  : geen school i.v.m. Goede Vrijdag 

 ma. 22 april  : Meivakantie (hierin vallen 2e Paasdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag) 

 t/m vrij. 3 mei  

 woe 19 juni          : toneelstuk klas 6: “De Rode Prinses” 

  

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

 di. 2 april   : klas 4 Marieke 

 do. 11 april  : 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? 

* 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. 
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* 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. 

 

Kleuterklas Margot: 

* Vandaag heeft uw kind een belangrijke brief meegekregen over het vervoer a.s. 

woensdag 3 april naar Hof 88. Ook staat hier de auto-indeling op.    

De ouders die rijden hebben een routebeschrijving en een uitleg meegekregen. Het zou 

fijn zijn als de auto's om 8.20u. op de parkeerplaats staan. Wilt u het kleurenbord 

zichtbaar plaatsen/of vasthouden? Voor vragen kunt u bij de leerkracht terecht. 

* Woensdagavond 10 april is er een werkavond voor Pasen (aanvang 19.30u.).  Als u 

niet kunt, wilt u dit dan aangeven op de brief op het prikbord bij de klas?  

 

Kleuterklas Nienke/Kim: 

* Herinnering opgave werkavond of -ochtend Pasen: 

Voor Pasen maakt elke ouder een werkje voor zijn/haar kind(eren). A.s. 

woensdagavond (3 april) en donderdagochtend (4 april) is hiervoor een 

werkavond/ochtend georganiseerd. Wat we gaan maken is zeker niet moeilijk, maar 

vanwege de benodigde materialen (en de benodigde uitleg) is het niet handig dit thuis 

te maken. We gaan er daarom van uit dat er van elk kind een ouder op de avond of 

ochtend aanwezig is.  

Op het prikbord hangt een opgavelijst. Willen ouders die hun naam nog niet genoteerd 

hebben dit alsnog zo snel mogelijk doen? Alvast onze hartelijke dank!  

 

Klas 1 Hilde: 

* Benodigdheden palmpasen: zie bericht bij Klassen1-2-3-4 

 

Klas 2 Nicole: 

* We zijn begonnen met het oefenen van ons toneelstuk over Christoforus en hopen dit 

op woensdag 17 april om 8.50u. aan u te laten zien. 

* Benodigdheden palmpasen: zie bericht bij Klassen1-2-3-4 

 

Klas 3 Joost: 

*  Maandag 1 april starten we in de klas met de Heemkunde periode “Ambachten”.  

In deze periode maken we 3 keer een uitstapje, het eerste uitstapje is al op 8 april. 

Meer informatie volgt. De hulp van ouders is hierbij heel belangrijk. De klassenouders 

helpen met het regelen van deze uitstapjes.  

* Dinsdag 9 april hebben we van 09.45u. tot 10.30u. bij ATC Veenhorst een 

tennisclinic. Deze dag moeten de kinderen met de fiets naar school komen. Als de 

kinderen kleding aan hebben waar ze lekker in kunnen bewegen dan zou dat mooi zijn, 

dit hoeft niet perse gymkleding te zijn. Het is wel handig als de kinderen sportieve 

schoenen aan hebben. 

* A.s. dinsdag 9 april gaan we Palmpaasstokken maken. 

Benodigdheden palmpasen: zie bericht bij Klassen1-2-3-4 



4 

 

* Er is nog hulp nodig bij de Voorjaarsmarkt, graag intekenen op de lijst bij de deur van 

het lokaal. 

 

Klas 4 Marieke: 

* Denken jullie aan de ouderavond van a.s. dinsdag? Graag op tijd bij Marieke of de 

klassenouders afmelden als je niet kunt komen. 

* Nog niet alle kinderen hebben een eigen schaar en een eigen pritt-stift (lijm stift). Dat 

is vooral tijdens de huidige breukenperiode wel heel handig!  

* We hebben al twee palmpaasstokken in de klas, de overige 16 mogen bij in de grote 

emmer achterin het lokaal.  

* 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 het 'kelderteam' uit klas 5 (de kinderen weten zelf wie dat is) de volgende 

belangrijke data: 

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. 

* Op woensdag 3 april is het voetbaltoernooi. Vanaf 14.30 uur worden de kinderen die 

mee voetballen op het terrein bij PH verwacht. De eerste wedstrijd begint om 14.45 

uur. De wedstrijden zijn 10 minuten per keer. Komt u aanmoedigen? 

* Voor de kinderen uit klas 5 die niet van voetbal houden, kan er woensdag 3 april in de 

kelder op school geknutseld worden voor de Voorjaarsmarkt. Ook op donderdag 4 

april kan je komen helpen, vanaf 14.15 uur tot ongeveer 16.00 uur, in de kelder van 

school. 

* We hebben de afgelopen drie weken hard aan onze periode economische 

aardrijkskunde gewerkt.  

We hebben geleerd dat rubber ontstaat door het aftappen van het sap uit de 

rubberboom, die in Midden en Zuid- Amerika groeit en dat de rubber stevig wordt 

door het toevoegen van methaanzuur.  
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Dat koffie lang voordat het in Nederland bekend werd, in Egypte en Syrië werd 

gedronken en dat we dankzij Jan Huygen van Linschoten, de commandeur van 

Malabar in India, in Nederland koffie kregen.  

Dat we, doordat Napoleon de handel naar Engeland in suiker uit suikerriet onmogelijk 

maakte, we suiker uit de suikerbiet halen. 

Volgende week gaan de kinderen zelf een product uitwerken. Dit gaan zij in een 

lapbook maken. Ze moeten zelf informatie en/ of afbeeldingen hiervan meenemen.  

Mogelijk wilt u uw kind wat helpen bij het ordenen van de informative? Ze hebben 

een blad waarop de voorwaarden staan gekregen. 

 

Klas 6 Annemiek: 

*        In de week van 20 t/m 24 mei vindt de praktische verkeersproef plaats voor klas 

6/groep 8. Wij hebben op de ouderavond kunnen regelen dat er nu drie/ vier ouders 

zijn, die zich als vrijwilliger hebben aangeboden om een ochtend langs de kant van de 

weg te willen zitten. De tijden zijn van 8.15 tot 12.00 uur.  

*        Woensdag 27 maart was de ouderavond. Wat een grote opkomst!! We hebben veel   

          samen besproken en taken verdeeld. Een aantal zaken zullen ook nog  

          verdeeld/ ingedeeld moeten worden.U krijgt spoedig de gegevens en kunt zich dan nog  

          voor zaken opgeven. 

*        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, zie informatie hieronder. 

* Wilt u de kinderen maandag 8 april de volgende dingen meegeven: 

-Klein kruisje van “natuurlijk” hout ( ongeveer 15 bij 25 cm), voorzien van klein 

puntje en naam 

-Naald met stompe punt, voorzien van naam (in een kartonnetje) 

-Rijggoed, bijv. gedroogd fruit, rozijnen, doppinda’s etc.Wilt u het rijggoed voorzien 

van een rijggaatje?  Het rijggoed wordt verdeeld onder de kinderen. Voor snoep etc. 

geldt hetzelfde als bij palmpasen materiaal klas 1 t/m 4 

-Sterk draad om mee te rijgen (geen naaigaren) 

-We willen graag kleine buxus takjes hebben voor het Palmpaasstokje. Mocht u nog 

buxus hebben, wilt u dit dan ook maandag 8 april meegeven? 

*        Do. 4 april is het theoretisch verkeersexamen. We zijn regelmatig in de klas aan het 

  oefenen. Wilt u met de kinderen de verkeersborden en de verkeersregels die u 

  tegenkomt eens bespreken/bekijken?  

*        Vandaag is juf Maaike in de klas omdat ik dinsdag 16 april i.v.m. CITO-eindtoets             

          gewoon aanwezig ben.   

*        We hebben op de ouderavond besproken dat we nog dringend op zoek zijn naar 2  

          ouders en enkele kinderen die willen helpen bij het “restaurantje”, behorend bij  

          Kabouterland en bij grabbelvrouwtje. Graag spoedig melden bij Annemiek. 
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Klassen 5 en 6: 

* SCHOOLVOETBALTOERNOOI: 
De poule-indeling en het wedstrijdschema voor het schoolvoetbaltoernooi op 

woensdagmiddag 3 april bij PH krijgen de kinderen vandaag mee. 

De eerste wedstrijden in de poule beginnen om 14.45 uur. De meisjes van klas 6/ 4 

hebben de eerste wedstrijd rust en beginnen om 14.57 uur.  

De andere speeltijden zijn in het wedstrijdschema te vinden.  

De Vrije School 1=jongens klas 6, De Vrije School 2=jongens/meisje klas 5, 

meisjesteam klas 6/4 

* Kinderen krijgen a.s. woensdag een sportshirt en broekje van school. Ze moeten zelf 

voor sokken etc. en eventuele scheenbeschermers zorgen. 

Het is ook handig als een van de kinderen, die keepersmaterialen hebben, deze ook 

meenemen. 

Denk aan goede trainingsbroek/jasje en wat te eten en vooral ook drinken mee te 

nemen. 

Namens school is meneer Jan aanwezig en zullen juf Wendy en juf Annemiek deels 

aanwezig kunnen zijn. 

Het is daarom handig dat zich nog twee ouders aanmelden, die een team onder hun 

hoede willen nemen. Graag melden of mailen aan juf Annemiek. Alle ouders en 

kinderen zijn van harte uitgenodigd om de teams aan te moedigen.We maken er een 

gezellige middag van. 

 

Nieuws van de directeur: 
 

Sport allerlei… 

Volgende week woensdagmiddag 3 april doen een flink aantal kinderen mee aan het 

voetbaltoernooi voor basisscholen. Succes!!  

Op maandagavond 1 april  doet onze school mee aan het 

scholentoernooi volleybal voor juffen en meesters. We 

gaan met een sterk team op pad bestaande uit leerkrachten, 

pedagogisch medewerker van Christoforus en een stagiaire.  

We verwachten er – na een gedegen voorbereiding – veel 

van! 

A.s. donderdag 4 april is juf Jeltje afwezig vanwege 

studiedagen voor alle vakleerkrachten gym uit Twente. Deze dag zal meneer Joost de 

gymlessen verzorgen en wordt zijn klas deze dag vervangen door juf Maaike.  

Tot slot…bijzonder dat Maarten van der Weijden de Elfstedentocht weer gaat zwemmen!!  
 

Bewustwoordingsactie….. 

Zaterdag 30 maart doen vele miljoenen mensen over 

de hele wereld mee aan de actie van Earth Hour van 

het Wereldnatuurfonds. Zij doen van 20.30-21.30uur 

het licht uit en vragen daarmee aandacht voor klimaat 

en natuur. Wellicht een idee? 
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Tuinwerkochtend op zaterdag 18 mei! 

Op zaterdag 18 mei willen we weer een gezellige en vooral nuttige werkochtend organiseren 

in de tuinen en op de pleinen rond school. Traditiegetrouw mogen de kinderen mee komen 

en hebben we na afloop (zo rond 12.00 uur) een lekker kopje soep voor iedereen. Geef je 

vooraf even op bij juf Grietje of Merijn (tuinman van onze school).  

Volgende week volgt nog nader uitgebreid bericht!  
 

Mededelingenborden bij ingang: 

Graag wijs ik u op de aankondigingen en posters welke terug te vinden zijn bij de ingangen.  

Op het grote prikbord hangt allerlei nieuws (nu b.v. een poster van de stichting leergeld).  

Regelmatig worden de borden ververst zodat deze actueel blijven. Neemt u er gerust even de 

tijd voor.  
 

Inloop bij kleuterklassen: 

Enige tijd geleden is afgesproken met de ouders/verzorgers van de kleuterklassen dat de 

inloop in de klassen met 5 minuten wordt verlengd. Dit zouden we doen tot 1 april a.s. (is 

geen grap). Dit betekent dat we u – nu het weer ook beter wordt en het eerder licht is – 

verzoeken om uw kind uiterlijk 8.30u. in de klas te brengen. Wilt u hier, voor zover nodig, 

rekening mee houden?  

Het gaat over het algemeen goed, maar we blijven u ook vragen om de school weer vlot te 

verlaten zodat we in alle rust de dag kunnen starten. Met dank voor uw medewerking!          

 

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) 

 

Hoofdluizen: 

Beste ouders, blijft u uw kind(eren) goed controleren op hoofdluis???!!! En uiteraard 

maatregelen nemen als uw kind hoofdluis heeft én wilt u het s.v.p. aan de klassenleerkracht 

doorgeven? 

 

Muziekavond vrijdag 5 april: 

Volgende week vrijdag 5 april zal in onze mooie zaal de muziekavond plaats vinden.  
 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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Hieronder alvast de spelregels voor volgende week:    

-De deur gaat open om 19.15u. 

-Instrumenten op het podium 

De muziekavond duurt van 19.30u. tot plm. 21.00u./21.30u. 

Na afloop is er koffie/thee/sap (€ 0,25) 

 

Openbare weekopening maandag 8 april: 

De eerstvolgende openbare weekopening is op maandag 8 april, aansluitend aan het dag 

begin. De liederen en het verhaal zullen aansluiten bij Palmpasen en Pasen. U bent van harte 

welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

 

Instuifochtend voor Vrijeschool-ouders: 

 

 
 

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. 
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Klas 5 op de Voorjaarsmarkt: 

Komt allen en zegt het voort! 

Klas 5 zal dit jaar op de voorjaarsmarkt in de kelder het spel 'Wie is het??!' hebben. 

De entree is € 1,50 per persoon. Je gaat in een team van minimaal 2 en maximaal 4 personen. 

Je kan vaker deelnemen want er zijn meerdere raadsels en oplossingen. 

De teams spelen tegen elkaar... Wie gaat er winnen en wint een leuk prijsje? 

 

 

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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BSO: 

Er is deze week voor de laatste keer BSO op de vrijdagmiddag. We hebben het een tijd 

volgehouden, maar er bleek toch te weinig animo voor de vrijdag te zijn, helaas! Maar het 

kinderaantal op de andere middagen is groot, met name op de dinsdag- en donderdagmiddag, 

dan draaien we met dubbele groepen. De BSO bloeit! 

De lente nodigt uit om weer vaker naar het park te gaan en daar ons picknickkleed in het gras 

te leggen, te eten en te spelen. En als het regent of als het minder warm is, wordt er nog 

steeds graag geknutseld, lentebloemen bijvoorbeeld! Met Pasen in zicht verheugen we ons 

ook al op het eieren schilderen, tuinkers zaaien en allerlei andere paasknutsels die we gaan 

maken!  

 

 

 
 

 

 

BIJLAGEN: 
 

 

Theater Sonnevanck Enschede: 

Er is van alles te beleven en te bekijken in theater Sonnevanck in Enschede, neem eens een 

kijkje: 

Theater Sonnevanck maart 2019 

 

https://www.sonnevanck.nl/

