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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. 29 

18-04-2019 

 
                                       AGENDA: 
 

 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” 

  

                 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklas Margot: 

* Na de meivakantie mogen de kinderen dingen die rijmen meenemen voor de rijmmand 

(bijv. laars/kaars). Wilt u de voorwerpen voorzien van naam? 

We willen graag een tijdje de spullen gebruiken voor rijmspelletjes. 

* Wie wil er wat bloemetjes/takken meenemen voor de klas? 

* Donderdag 21 mei is er -alleen voor onze kleuterklas-  een ouderavond. 

 

   
Heerlijk aan het spelen in de kleuterklas van juf Grietje 
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Klas 3 Joost: 

*  De kinderen nemen a.s donderdag de blokjes en staafjes mee. Wilt u deze 

in de vakantie schoonmaken (met terpentine), eventueel aanvullen en maandag 6 mei 

na de vakantie weer meegeven? 

* De kinderen krijgen dan ook de potloden mee. Wilt u de potloden waar nodig 

aanvullen (Lyra Super Ferby ongelakt dikke driehoek potloden)? De kleuren zijn in 

ieder geval oranje, groen, bruin, blauw, rood, geel, paars, lichtblauw, roze. In totaal 

niet meer dan 15 kleuren. Zowel de potloden als de blokjes en de staafjes zijn o.a. te 

koop bij Meander (telefonisch of via de webwinkel). 

*  Het is handig als de kinderen een goede puntenslijper (met een opvangbakje) hebben. 

*  Dinsdag 7 mei gaan we naar de klompenmaker in Luttenberg en de smederij in 

Hellendoorn. Voor dit uitstapje zoeken we nog ouders die willen meerijden. De 

klassenouders zullen hierover contact met jullie zoeken. 

* Ik wil iedereen via deze weg bedanken voor alle goede hulp de afgelopen periode! 

Fijne vakantie allemaal! 

 

Klas 4 Marieke: 

* Op dinsdag 4 juli gaan we op schoolreisje. Wij zijn dan de hele dag op stap.  

Ouders die mee willen en kunnen rijden zet deze dag maar vast in je agenda. Nadere 

info volgt. 

* Op het prikbord hangt de intekenlijst voor de oudergesprekken. Er kan nog worden 

ingevuld. 

* Denkt iedereen aan het Lief en Leed geld?  

* De breukenperiode is helaas alweer afgelopen. We hebben genoten van alle taarten en 

pizza's die gebakken zijn! Iedereen die thuis voor ons zo hard gewerkt heeft wil ik 

hartelijk bedanken. Het behoeft natuurlijk geen nadere toelichting dat je de 

breuksommen 'bij moet houden'?!  ;-)  

 

Klas 6 Annemiek: 

*        Op de cito-eindtoetsdagen zijn we zo nu en dan wat lekkers verblijd. Heel veel dank 

hiervoor. 

*        Vorige week heeft u een brief/mail ontvangen over de bijdrage voor het kamp. Wilt u 

de mail goed lezen en voor 20 mei het bedrag overmaken? 

*        Maandag 6 mei vervangt Maaike mij, dus ben ik woensdag 8 mei weer aanwezig. 

*        De kinderen en een ouder die hebben geholpen met de voorjaarsmarkt en 

kabouterland, kabouterrestaurant, grabbelvrouwtje en stand, hebben samen voor de 

klas 100 euro verdiend. Mooi werk en veel dank, ook aan de schenking van de ouders 

van de juf!! 

*        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 vorige week 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. We hebben hier in de klas over gesproken. Enkele  

          kinderen zijn nu begonnen, maar velen hebben de stap nog niet echt gemaakt. Wilt u    

              als ouder de kinderen helpen? AUB DENK AAN TEKSTEN OEFENEN. 
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*        Afgelopen week zijn de ouders en leerkrachten die mee gaan met het kamp bijelkaar 

geweest.  

          We zijn druk bezig met plannen etc. Er komt te zijner tijd een boekje met alle 

infromatie voor de kinderen. Na de vakantie meer. 

*        Wie wil/kan er 60 plankjes ( iets rond) uit berkentriplex (machinaal) zagen ongeveer 

16 bij 12 cm. Wie o wie? Ik zou er erg mee geholpen zijn. Graag melden via mail. 

 Dit zou dan moeten gebeuren in de twee weken na de meivakantie. 

 

Nieuws van de directeur: 
 

Pasen  

Ida Gerhardt: Christus als hovenier 

Zij dacht dat het de hovenier was.  

Johannes 20:15 

Eén Rembrandt kende als kind ik goed: 

de Christus met de grote hoed 

wandelend in de ochtendstond. 

En, naar erbij geschreven stond: 

Hij was de hovenier. 

En nòg laat ik mijn tranen gaan 

als in de gaarde ik Hem zie staan, 

en - wat terzijde - in stille schrik 

die éne, zij die dacht als ik: 

Het was de hovenier. 

O kinderdroom van groen en goud -- 

géén die ontnam wat ik behoud. 

De laatste hoven naderen schier 

en ijler wordt de ochtend hier. 

Hij is de hovenier 

                                                                                                   Rembrandt: De opgestane Christus     

                                                                                                                                         verschijnt aan Maria Magdalena  

 

 

Namens alle medewerkers wens ik u allen mooie Paasdagen en relaxte en zonnige 

vakantieweken toe. Tot maandag 6 mei!  

 

Hans Verkley   
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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, 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) 

 

Voorjaarsmarkt: 

Wij willen iedereen die afgelopen zaterdag heeft meegeholpen tijdens de Voorjaarsmarkt 

heel hartelijk bedanken hiervoor! Mede namens jullie hulp (in welke vorm dan ook) is het 

weer een geslaagde markt geworden! Heel hartelijk bedankt, ouders, stagiaires, 6e klassers 

en oud leerlingen voor jullie hulp bij het kabouterland, grabbelvrouwtje, kabouterrestaurant, 

grote restaurant, opbouwen en opruimen, afwassen, bakken van taarten etc etc etc.  

Het was erg gezellig! En de kinderen hebben genoten. 

 

Parkeren: 

Nogmaals ter info: 

Afgelopen dinsdag heeft u via de mail onderstaand bericht van school ontvangen, hierbij 

nogmaals het bericht zodat u goed op de hoogte bent: 

Beste ouders/verzorgers,  

Vanmorgen kwamen twee mensen van de Handhaving van de gemeente Almelo op bezoek.  

Zij wezen op het feit dat er klachten zijn binnengekomen over het parkeren bij de flats aan de 

Drakensteyn.  

Verzoek is om in de parkeervakken te parkeren en als dat niet lukt bij het volgende 

flatgebouw een plekje voor uw auto te zoeken.   

Deze week controleren zij of het goed gaat en na de meivakantie zal Handhaving strenger 

optreden tegen foutparkeerders.   

Ook de wijkagent is op de hoogte gebracht.   

Met vriendelijke groet en hopende dat u hier - voor zover nodig - rekening mee houdt. 

 

Kinderkoor: 

Om alvast in uw agenda te zetten: Het kinderkoor is wederom gevraagd voor 2 projecten.  

We zullen tijdens het Pleinconcert op 22 juni a.s een half uur optreden tussen 12.00 en 15.00 

uur. 

Op 9 november zingen we weer mee met het koor van Eric Kotterink in het Muziekcentrum 

in Enschede. Het Orkest van het Oosten zal de begeleiding voor haar rekening nemen. We 

zingen dan in het totaal met zo'n tachtig kinderen (oa. uit Ahaus) mee in 'The Mass of the 

Children" van John Rutter. De inschrijfformulieren voor de kinderen komen na de 

meivakantie. 

 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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Hoofdluis: 

Wilt u ook tijdens de Meivakantie uw kind(eren) goed blijven controleren op hoofdluis? En 

indien nodig behandelen? Na de Meivakantie zal er weer een schoolbrede luizencontrole 

plaatsvinden 

 

 

 

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. 

  

Beste ouders /verzorgers, 

Op donderdag 9 mei start de BSO om 13.00 uur. De school gaat namelijk uit om 13.00u. 

vanwege een studiemiddag. 
 

Nieuws van de BSO: 

Met dit mooie weer wordt er natuurlijk veel buiten gespeeld op de BSO. Tenten en hutten 

van lappen en stokken zijn op dit moment favoriet! We hebben bijvoorbeeld twee mega-

grote bruine buitenlappen, die over de brug van de glijbaan kunnen. Dan heb je meteen een 

heel groot overdekt huis van twee verdiepingen met een trap! Met potjes en pannetjes wordt 

er in dat huis gekookt en gegeten. Ook mooi zijn de lappenhutten met boomstammetjes, die 

een stuk zijn ingegraven in de zandbak. Deze blijken van binnen lekker koel te zijn, met 

echte stoelen van zand. Het is mooi om te zien dat ook grote kinderen dit oer-spel nog steeds 

heel fijn vinden: eerst een mooi huis bouwen en dan een Donald-Duckje lezen in je 

lappenhut!  
 

Het team van Christoforuskinderopvang wenst iedereen fijne Paasdagen toe! 
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Bijlagen: 

 
GGD Twente; teken en eikenprocessierups: 

 

Teken: 

Bij een verblijf in het groen, vooral in hoog gras en struiken, kunnen mensen een tekenbeet 

oplopen. Teken zijn er het hele jaar door, maar de meeste mensen worden gebeten van maart 

tot November. Meestal is een tekenbeet onschuldig, maar een teek kan onder andere de 

ziekte van Lyme overbrengen. Dit is een ziekte die ernstige gevolgen kan hebben. 

Bescherming is dus verstandig. Voor meer informatie over teken en de ziekte van Lyme zie: 

www.ggdtwente.nl/teek. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ggdtwente.nl/teek
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Eikenprocessierups: 

Half mei krijgen de eikenprocessierupsen brandharen. Wanneer mensen in aanraking komen 

met deze brandharen kunnen vervelende klachten ontstaan. Bijvoorbeeld enorme jeuk, 

pijnlijke huid, ademhalingsproblemen en oogontsteking. GGD Twente adviseert om elk 

contact met brandharen te vermijden. Voor meer informatie over de eikenprocessierups zie: 

www.ggdtwente.nl/rups. 

 

 

 

 

http://www.ggdtwente.nl/rups

