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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. 27 

05-04-2019 

 
                                        

AGENDA: 
 

 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 

 ma. 6 mei   : spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20-14.35u. 

 do. 9 mei   : studiemiddag; alle kinderen zijn vanaf 13.00u. vrij 

 ma. 27 mei   : schoolfotograaf 

 do. 30 mei en  : vrij i.v.m. Hemelvaart 

 vrij. 31 mei  

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

  

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

 do. 11 april  : drie kleuterklassen (leerijpheid) 

                 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen: 

* 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. 

* Met de komst van het lenteweer is het ‘s morgens koud en ’s middags vaak warm, het 

is fijn als de kinderen een extra vestje bij zich hebben zodat dikke winterjassen niet 

weer aan hoeven. 

* Sommige kinderen hebben een zonnebril, dat is op zich prima, maar wij zien liever 

geen zonnebrillen met spiegelende glazen. Kinderen kunnen dan onderling en met ons 

moeilijker oogcontact maken. 

* Denkt u ook nog aan de begintijden van de klassen, de deuren gaan om 8.30 uur dicht, 

de inlooptijd is dus weer 5 minuten. 

* Woensdag zijn we naar de voorstelling Loet broedt geweest in Hof 88.  De 

kinderen, ouders en leerkrachten hebben genoten! Dank aan de ouders die dit mogelijk 

hebben gemaakt! 

* Iedere kleuterklas heeft een DVD gekregen van de voorstelling Loet broedt. Nu is zo'n 

DVD  niet passend bij ons kleuteronderwijs.... maar misschien zijn er ouders die de 

DVD graag thuis (evt. met hun kind) willen bekijken. U kunt dit bij de 

klassenleerkracht aangeven.  

 

Kleuterklas Margot: 

* Maandag 8 en dinsdag 9 april is juf Wendy in de klas. 

* 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?  

* Donderdagmorgen 11 april  zingen we Palmpaas-liedjes in de klas, direct aan het 

schoolbegin. Zingt u mee? 

 

Kleuterklas Grietje: 

* Op woensdag 10 april heb ik weer een studiedag in Gouda, juf Anny zal de klas die 

dag van af ong. 10.30 uur vervangen. 

* Denken jullie om de vilten eitjes voor aan de Palmpaasstokken, deze graag uiterlijk 

donderdagochtend 11 april aanwezig op school. 

 

Klas 1 Hilde: 

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

 

Klas 2 Nicole: 

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

* A.s. dinsdag fietsen we naar ATC Veenhorst voor een tennisclinic. Zie de mail die u 

hierover deze week hebt ontvangen. 

* Op woensdag 17 april willen we om 8.50 uur ons toneelstuk over Christoforus aan u 

laten zien in de zaal. De kinderen van klas 1,3,4 en 5 zijn hiervoor ook uitgenodigd. 

(geen jongere broertjes en zusjes). 
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Klas 3 Joost: 

* Iedereen die meegaat naar de boerderij, graag om 17.30 uur op school aanwezig zijn, 

dan kunnen we z.s.m. richting de boerderij vertrekken. We zullen van 18.00 tot 

ongeveer 19.00 uur een rondleiding op de boerderij krijgen. 

* 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 

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

het lokaal. 

*  Donderdag 18 april hebben we een paasbrunch in de klas.  

 

Klas 4 Marieke: 

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

* Er komt volgende week een nieuwe inschrijflijst op het prikbord voor de 

oudergesprekken. Wie het meest "haast" heeft kan zich het best snel inschrijven, er 

zijn namelijk ook momenten gepland na de meivakantie. 

* Wie zou de inkopen voor de Paasmaaltijd willen regelen? Graag even contact met 

Marieke.  

* Op donderdag 18 april wordt de breukenperiode afgesloten met een meesterwerk. 

 

Klassen 1-2-3-4: 

* Benodigdheden Palmpasen klas 1-2-3-4: 

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: 

Vrijdag 12 april van 14.15-16.00 kelder inrichten en spel klaar zetten. 

* Wij hebben voor de voorjaarsmarkt kleine potjes nodig, formaat Olvarit. 
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* De kinderen mogen vanaf maandag een klein palmpaasstokje meenemen. Hij bestaat 

uit een stokje van 10 cm en 1 stokje van 5 cm. Naast deze miniatuur palmpaasstokjes, 

is het aan klas 5 de beurt om met de grote palmpaasstok vóórop te lopen tijdens de 

palmpaasoptocht. 

* Vanochtend komt, nadat we al verkeerstheorie hebben gehad over de dode hoek, de 

vrachtwagen, zodat alle kinderen kunnen beleven hoe groot die dode hoek is. 

 

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.  De ouders die zich hebben 

opgegeven om te helpen krijgen spoedig een mail over het doorgeven van de data 

waarop ze kunnen helpen. 

*        Op de ouderavond hebben we afgesproken dat twee ouders op het eind van de Cito –

eindtoets dagen soep maken. Wie wil er voor beide dagen nog iets kleins bakken of 

iets hartigs regelen? Graag mailen naar Annemiek. 

*        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”. De kinderen  

hebben gisteren de definitieve teksten gekregen en kunnen nu, zoals voorgesteld 

op de ouderavond, thuis ook teksten leren. Het is fijn als ze een groot deel van de  

tekst na de meivakantie kennen. 

* 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? 

*        Gisteren was het theoretisch verkeersexamen, alle kinderen zijn geslaagd. Eind mei  

          praktisch fietsexamen. 

*        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 het grabbelvrouwtje. Graag spoedig melden bij Annemiek. Er  

 heeft  zich nu een ouder gemeld die een deel van de dag kan.                                           

 WIE, O WIE MELDT ZICH!! De kinderen zouden thuis ook navragen of ze zelf  

          kunnen helpen. 

 

Klassen 5 en 6: 

* SCHOOLVOETBALTOERNOOI: 
         Afgelopen woensdag deden drie teams van onze school mee met het voetbaltoernooi.  

Er werd fijn gevoetbald en veel plezier gemaakt. Dank aan de coaching. Fijn dat er 

zoveel mensen kwamen kijken en helpen met  
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         hand- en spandiensten. 
 

Alle klassen: 

*  Oproep aan alle kinderen van onze school: Wie heeft er een schilderij of wil er een 

maken? Wie weet komt die van jou wel in een mooie lijst te hangen in de gang! 

Geef je schilderij - met je naam en klas achterop- aan meneer Hans of juf 

Annemiek/juf Margot  uiterlijk woensdag 17 april.  

Je schilderij wordt gebruikt als achtergrond voor de grondsteenspreuk van De Vrije 

School Almelo. Een schilderij komt bij de kleuteringang en de andere bij de 

hoofdingang. 

 

Nieuws van de directeur: 
 

Bijenkast en volk gezocht…. 

In de nabijheid van de moestuin willen we onderzoeken of het 

mogelijk is om een bijenkast te plaatsen. Dat is zinvol voor de 

bestuiving van planten en interessant voor ons allen.  

Wie kent iemand die wellicht een bijenvolk wil plaatsen?   

Neem dan gerust contact op met Merijn of met ondergetekende.  
 

Nationale Vertelschool bij weekopening op 15 april 

Wekelijks starten we op maandagmorgen met een samenkomst in de grote zaal. Naast zang 

wordt er dan een verhaal verteld door één van de 

leerkrachten.  

Zoals u heeft kunnen lezen is er a.s. maandag 8 

april een openbare weekopening. U allen bent van 

harte welkom! 

Een week later hebben we op maandagmorgen een 

gastverteller. Wim Wolbrink van de Nationale 

Vertelschool zal dan een verhaal vertellen aan de 

klassen 1 t/m 6 wat past bij de start van de Goede 

Week voor Pasen.   
 

 

 

Grondsteenviering op 16 mei 2019  

Jaarlijks viert de school haar verjaardag op 16 mei. In de afgelopen jaren deden we dat met 

de grondsteenavond. De spreuk welke bij de bouw in de zaal is ingemetseld werd 

voorgedragen en er was een bijpassend programma.  
 

Na de viering van ons 40 jarig bestaan vorig jaar, gaan we dit jaarlijkse moment anders 

opzetten, want enige vernieuwing is gewenst.  

Op donderdag 16 mei worden alle ouders uitgenodigd voor een korte bijeenkomst in de zaal 

en zal de dag ook voor de kinderen een feestelijk tintje krijgen.  
 

U hoort hier t.z.t. meer over. In dit Vergeet-Mij-Nietje kunt u er al meer over lezen, want ook 

de kinderen betrekken we graag bij de grondsteenviering.  
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De spreuk ligt ingemetseld in het fundament van de school op een centraal punt in de grote 

zaal. U kunt de grondsteenspreuk vinden  op de website www.devrijeschoolalmelo.nl  
 

Tot slot hoop ik u vanavond op school te ontmoeten bij de muziekavond! Het belooft weer 

een mooie avond te worden.  

 

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 6 mei, 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) 

 

Ecoraad - hulp gevraagd: 

We zoeken nog mensen die willen helpen met het naaien van stoffen tassen, deze willen we 

dan verkopen op de Voorjaarsmarkt vanuit de Ecoraad. Mocht je willen helpen, thuis of op 

school, meld je dan even bij juf Grietje. 

  

IJsbonnen: 

Vandaag hebben alle kinderen een ijsbonnetje gekregen voor een gratis heerlijk bolletje vers 

schepijs (ook de kinderen van het Peuterhuis krijgen zo’n bonnetje de aankomende week). 

Dit ijsbonnetje is van IJsenzo aan de Wierdensestraat. Supersympathiek van IJsenzo! 

 

Muziekavond vrijdag 5 april: 

Vanavond is de muziekavond! Komt allen luisteren naar de dappere muzikanten die het 

aandurven om hun kunnen te laten horen. Het programma begint om 19.30u. en zal ongeveer 

een uur duren. Mede daarom hebben we besloten geen pauze in te plannen. 

 

Openbare weekopening maandag 8 april: 

A.s. maandag 8 april is er een openbare weekopening, 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.  

 

 

 

 

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl


8 

 

Instuifochtend voor Vrijeschool-ouders: 

 

 
Palmpaasoptocht vrijdag 12 april: 

Volgende week vrijdag 12 april is de palmpaasoptocht. Deze begint om 13.30u. 

Kleuterouders kunnen zich verzamelen op het grote plein bij het rozenpoortje en 

onderbouwouders op het grote plein. Alle ouders zijn van harte welkom om 

gezellig, maar vooral zingend mee te lopen. 

 

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. We kunnen nog 

mensen gebruiken bij het opbouwen van de markt op vrijdagavond 12 april. We beginnen 

om 18.30 uur tot 20.30 uur. Het opruimen van de kramen op zaterdagmiddag start om 13.30 

uur tot 15.30 uur. Wie helpt? 

De intekenlijst voor hulp hangt 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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Peuterhuis: 

De komende week zal het bij ons in het peuterhuis in het teken staan van de Palmpasen 

viering.  

Daarom willen wij alle peuterouders met kinderen van alle ochtendgroepen van harte 

uitnodigen om samen een kleine Palmpasen optocht te lopen. Vrijdag 12 april a.s. om 13.30 

uur vindt dit plaats. Graag verzamelen bij ons in de peutertuin.  
 

Verder gaan wij door de week tijdens het broodjes bakken 

ook broodhaantjes bakken zodat deze op de stok gezet kan 

worden.  

Voor de vrijdag groep zijn er die dag dus eigengebakken 

broodhaantjes. De anderen die op vrijdag komen graag zelf 

voor een broodje zorgen.  

We oefenen ook al de Palmpasen liedjes, fijn als jullie dat 

thuis ook zouden doen. Dan kan iedereen tijdens de optocht 

meezingen, wel zo leuk.  

 

Willen jullie zelf een stok maken en versieren ? Zie 

voorbeeld hiernaasr.  

 

Namens de peuterjuffen van het Peuterhuis,  

 

Eva en Ellen 

 

 

BIJLAGEN: 
 

Info bulletins dokter Slot: 

Hierbij weer een nieuw infobulletin van dokter R.M. Slot, arts integratieve geneeskunde: 

info bulletin dokter Slot  “Curcuma – een panacee?” 

 

Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW):  

De Schoolgericht Maatschappelijk Werker is geregeld op de scholen in Almelo te vinden. 

Elke reguliere basisschool (en middelbare school) heeft een onafhankelijke Schoolgericht 

Maatschappelijk Werker. In Almelo is dit iemand die vanuit het sociaal wijkteam wordt 

ingezet. Hij of zij richt zich op vragen van en ondersteuning aan ouders, school en kinderen. 

Hij of zij sluit bijvoorbeeld aan bij de School Ondersteuningsteam (SOT) overleggen binnen 

de school. Ook kan de Schoolgericht Maatschappelijk Werker gesprekken hebben met uw 

kind en met u als ouder(s)/verzorger(s). De leerkracht of intern begeleider verwijst dan 

meestal door. Dit wordt ook met u besproken. Vaak gaat het om situaties waarbij u, de 

school, of uw kind zelf zich zorgen maakt. Bijvoorbeeld over hoe het op school gaat met 

klasgenoten of hoe het thuis gaat. De Schoolgericht Maatschappelijk Werker kan enkele 

gesprekken voeren, tips geven aan u en/of de school. Wanneer het nodig is andere hulp of 

ondersteuning te bieden dan wordt dit met u besproken. 
 

http://www.e-act.nl/ah/site?b=dGVtcGxhdGUuaWQ9MjYyMDM5JnJlbGF0aW9uLmlkPTIyMDMxNjYmYWRtaW4uaWQ9MTEyNyZhY3Rpb24uaWQ9MCZ0cmlnZ2VyLmlkPTAmbWFpbGluZy5pZD0yMzI1NzAmcGFnZVRlbXBsYXRlLmlkPTI2MjAzOSZlbWFpbC5pZD0yMjk2MTA5NTU=
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Even voorstellen: 

Onze namen zijn Juïce Graanoogst en Marleen Zandstra en zijn beiden werkzaam als 

wijkcoach bij de Sociale Wijkteams en tevens zijn wij de Schoolgericht Maatschappelijk 

Werker op jullie school. 

Vanuit onze rol denken wij graag mee bij het oplossen of verlichten van problemen die 

school, ouders of het kind ervaren. Dit doen wij door kortdurende ondersteuning aan ouders 

en kinderen in maximaal vijf gesprekken. Middels het voeren van gesprekken of het 

toepassen van een methode kunnen we toewerken naar een oplossing. Vragen waarmee je als 

ouder onder andere bij ons terecht kan zijn opvoedingsvragen, zorgen over de ontwikkeling 

van uw kind, strubbelingen thuis of in relatie met uw kind etc. Vragen waarmee kinderen 

onder andere bij ons terecht kunnen zijn last hebben van piekeren, zelfvertrouwen, tonen van 

emoties, sociale vaardigheden etc. 
 

Mocht je voor vragen of overleg met ons in contact willen, ben je van harte welkom. Je kunt 

dit doen door dit aan te geven bij de intern begeleider op school of door langs te komen op 

het inloopspreekuur in de therapieruimte aan de kleuterkant van de school. Het eerstkomende 

inloopspreekuur is op dinsdag 9 april a.s. van 14.15-15.30u. 

(het volgende inloopspreekuur is op dinsdag 4 juni; ook van 14.15-15.30u. in de 

therapieruimte aan de kleuterkant van de school). 

 

Stichting Leergeld Almelo: 

 

 

 


