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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. 30 

10-05-2019 

 
AGENDA: 

 

 do. 16 mei   : Grondsteendag, aanvang 08.15u. (zie voor nadere info hieronder bij 

  ‘algemene mededelingen’ 

 za. 18 mei   : tuinwerkochtend 9.00-12.00u. 

 di. 21 mei   : schoolbrede hercontrole hoofdluizen 

 ma. 27 mei   : schoolfotograaf 

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

 vrij. 31 mei 

 ma. 3 juni   : spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20-14.35u. 

 di. 4 juni   : spreekuur Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW), van 14.15-15.30u. 

  in de therapieruimte aan de kleuterkant van de school 

 woe. 5 juni   : inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u.; deze ochtend is bedoeld 

  voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. 

 vrij. 7 juni   : Pinksterfeest/Meiboom, aanvang 8.35u. kleuters en 13.00u. klas 1 t/m 6 

 ma. 10 juni   : vrij i.v.m. 2e pinksterdag  

 ma. 17 juni   : openbare weekopening, aanvang meteen na schoolbegin 

 di. 18 juni   : informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze avond is bedoeld voor 

  ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. 

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

 vrij. 21 juni  : St. Jansfeest; in het Schelfhorstpark van 17.00-18.30u. 

 za. 22 juni   : Pleinconcert in de Grote kerk m.m.v. kinderen uit klas 3, 4 en 5 

 

  

OUDERAVONDEN: 
  

 (alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 ma. 20 mei  : klas 5 Carmen/Wendy 

 di. 21 mei  : kleuterklas Margot/Wendy 

ma. 3 juni   : kleuterklas Nienke/Kim 

woe. 5 juni   : kleuterklas Grietje                 
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KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklas Margot: 

*  Van de klas heb ik een cadeautje ontvangen voor de geboorte van mijn eerste 

kleinkind. Dat was een leuke verrassing! Alle ouders en kinderen hartelijk bedankt 

hiervoor. 

* Maandag en dinsdag is juf Wendy in de klas. 

* Woensdag 15 mei vier ik mijn verjaardag. We gaan een dagje naar de kinderboerderij. 

Denkt u aan autostoeltjes en gepaste kleding? De kinderen hoeven deze dag geen fruit 

en tas mee te nemen. 

*  De kinderen mogen voorwerpen meenemen die rijmen 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?  

*  Dinsdagavond 21 mei om 20.00u. is er -alleen voor onze kleuterklas- een ouderavond.  

(In het vorige VGM stond de verkeerde dag). Bij verhindering graag even bericht aan 

Margot. 

 

Klas 4 Marieke: 

* Nog niet iedereen heeft het Lief en Leed geld betaald. Graag in een envelop voorzien 

van naam bij Marieke of de klassenouders inleveren. 

* Op dit moment maken de kinderen een werkstuk over een provincie. Ze mogen naast 

de boeken die al in de klas aanwezig zijn, ook zelf materiaal meenemen.  

We willen onze presentaties houden op vrijdag 24 mei vanaf 9 uur. 

 

Klas 5 Carmen/Wendy: 

* Op maandag 20 mei is er om 20.00 uur een ouderavond. 

Mocht u niet kunnen dan graag afmelden bij Wendy of Carmen. 

 

Klas 3, 4 en 5: 

* Afgelopen woensdag hebben alle kinderen die in het kinderkoor zingen een brief 

meegekregen over de twee op stapel staande concerten. De eerste is het pleinconcert 

op 22 juni in de grote kerk om ongeveer 13.30.  

De tweede is een concert met het ECOK, dirigent Eric Kotterink, het Orkest vh Oosten 

en nog zo'n 60 andere kinderen in het Muziekcentrum in Enschede op 9 november.  

Wilt u uw kind stimuleren om mee te doen? Zie voor verdere informatie de brief 

 

Klas 6 Annemiek: 

*        Gisteren heeft u een mail gehad over de uitslag van de eindtoets en hebben de kinderen 

de uitslag mee naar huis gekregen. Zie verder mail voor eventuele vragen. 

*        Heeft u de bijdrage voor het kamp al overgemaakt? Graag voor 20 mei. 

*        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”.  

Tjonge, wat hebben veel kinderen hun teksten goed geoefend in de vakantie. 

Geweldig! Graag blijven oefenen. 
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*        Voor de vakantie 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 

informatie voor de kinderen.  

*        Wie wil/kan er 30 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. WIE O WIE?? 

*        Donderdag 23 mei is de praktische verkeersproef van 9.45 - 10.10u. de kinderen 

moeten deze dag een goedwerkende fiets mee. Graag fiets controleren, ook al mooi 

voor het kamp. 

*        I.v.m. de praktische verkeersproef van do. 23 mei krijgt u binnenkort de fietsroute en 

de lijst voor de fietscontrole. Graag goed bekijken. De  route met uw kind een keer 

fietsen is echt heel handig.  

*        Wie heeft voor ons toneelstuk o.a. : 

 een soort van niet al te grote houten bar (voor in een café) 

 een zwarte/donker gehaakte/ gebreide omslagdoek(en) 

 klompen maat 40/41 

 oude ( stretch) hoeslaken wit/bruin/of groen 

 een doktersjas 

 stethoscoop  

 rode pruik/pruiken  

 “woeste” bruine/zwarte/grijze/donkere pruiken 

 

Nieuws van de directeur: 
 

Studiemiddag medewerkers 

Gisterenmiddag hadden de kinderen vrij. Met alle medewerkers hebben we gewerkt aan het 

nieuwe schoolplan. Iedere 4 jaar wordt er een nieuw plan opgesteld. We hebben met elkaar 

gesproken over waar wij aan willen werken de komende jaren en welke acties we dan 

moeten doen. Dit leidt tot een nieuw schoolplan voor de jaren 2019-2023. Uit dit 4 jarenplan 

halen we ieder jaar een jaarplan met concrete doelen en acties. 

 

Verjaardagskaartjes uitdelen 

Onlangs kwam dit onderwerp in de medezeggenschapsraad aan de orde. We constateren dat 

uitnodigingen voor partijtjes veel vaker dan voorheen buiten school worden uitgedeeld. Dit 

voorkomt teleurstellingen. We zijn tevreden over deze ontwikkeling en danken ieder voor de 

medewerking.  

 

Informatieplicht ouders  

Alle ouders hebben naar de school een schriftelijke informatieplicht. Dit houdt in dat de 

school op de hoogte moet worden gesteld over de Burgerlijke Staat van de ouders. De 

Burgerlijke Staat moet worden ingevuld op het inschrijfformulier.   

Het is van belang dat ouders de school op de hoogte stellen indien er wijzigingen zijn met 

betrekking tot hun burgerlijke staat. Indien als gevolg van een scheiding de situatie ontstaat 

dat één of beide ouders niet meer belast zijn met het ouderlijk gezag, dan is of zijn de 

betreffende ouder(s) verplicht om afschriften van de officiële stukken waarin dit is 
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vastgelegd, waaronder bepalingen ten aanzien van het ouderlijke gezag, bezoekrecht en 

dergelijke, te overhandigen aan de school.  

De betreffende stukken zullen in het leerlingendossier worden bewaard. Uiteraard zal hierbij 

uiterste zorgvuldigheid worden betracht. Mocht de betreffende ouder dit nalaten, dan zal de 

school niet gehouden kunnen worden aan een correcte uitvoering van de regelgeving.  
 

Kortom: wij verzoeken u om veranderingen in de Burgerlijke Staat zo spoedig mogelijk aan 

Karin van de administratie (administratie@devrijeschoolalmelo.nl) door te geven.  

 

Sint Jansfeest – vrijdag 21 juni  

De commissie is deze week bijeen geweest. De ervaringen van vorig jaar waren heel goed en 

we ontvingen vele positieve reacties.   

We vieren dan ook dit jaar het St. Jansfeest weer in het Schelfhorstpark op vrijdag 21 juni 

van 17.00-18.30uur. Wellicht handig om al in uw agenda te noteren.   

Nadere informatie volgt t.z.t. in een uitgebreide brief.  

 

Historisch festival  

In datzelfde Schelfhorstpark vindt van vandaag t/m zondag (10, 11 en 12 mei) het jaarlijkse 

Historisch Festival plaats. Vandaag worden kinderen van klas 5 en 6 hier nader over 

geïnformeerd door een acteur die in een oorspronkelijk kostuum komt (re-enactor).   

 

De Schalm heropend 

Onze buren van De Schalm hebben hun gebouw een nieuwe facelift gegeven. Afgelopen 

woensdag was de feestelijke heropening. Mooi om te zien hoe het gebouw vele faciliteiten 

kent voor dagopvang van 2- tot 18 jarigen. Van één van de gebruikers kregen wij een 

rondleiding.   

 

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 3 juni, Wendy of Annemiek 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) 

 

Grondsteendag donderdag 16 mei: 

Jaarlijks staan wij stil bij de dag dat de school startte. Het is een soort verjaardag van de 

school. Op donderdag 16 mei a.s. is het weer zover.  

mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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In plaats van een avond te organiseren starten we nu op deze dag om 8.15uur met een 

bijeenkomst in de zaal. Ouders, kinderen en andere belangstellenden zijn dan van harte 

welkom. Er is zang, om 8.30uur gaan de kinderen naar hun klaslokalen en is er voor de 

ouders nog een korte samenkomst in de zaal van ongeveer een half uur.  
 

U bent dus voor deze donderdag van harte welkom om iets eerder op school te komen en dan 

ook door te lopen met uw kinderen naar de zaal.  

 

Medezeggenschapsraad: 

Tijdens de laatste MR vergadering bespraken we een aantal onderwerpen die ouders ons 

meegaven, zoals ICT en foto's van schoolevenementen.  

De school investeert in ICT: er zijn nieuwe laptops voor leerkrachten en leerlingen, er is 

nieuwe dyslexie software en komt er een verrijdbaar digibord dat alle klassen kunnen 

gebruiken.  

Hoe delen we foto's van klassen evenementen? Dat ging niet in iedere klas even soepel. Na 

goede ervaringen in de kleuterklassen, delen leerkrachten voortaan de foto's via WeTransfer. 

 

Verder bespraken we het onderzoek naar en de aanpak van de klimaatbeheersing in school.  

's Zomers wordt het vaak zo warm dat werken een uitdaging is voor de leerlingen en 

leerkrachten! De school kijkt naar wat nodig is voor het hele gebouw en specifiek voor elk 

lokaal. Om te zorgen dat we voorbereid de warme periode in gaan, loopt er nu een pilot (test) 

met zonneschermen. Naast investeren in de klimaatbeheersing, besteedt de school geld aan 

de nodige verbouwingen. Zo zijn er al nieuwe toiletblokken opgeleverd na de meivakantie en 

na de zomervakantie zijn alle blokken vernieuwd. Dit gaat in fases zodat er altijd genoeg 

toiletten beschikbaar zijn. 

 

Het is een goed teken dat ouders ons als MR steeds beter weten te vinden. Wil jij ook iets 

aankaarten via de MR? Spreek ons aan of mail naar mr@devrijeschoolalmelo.nl. Als je dat 

fijn vindt, behandelen we jouw input anoniem in de MR. 

De volgende MR is op 29 mei. Daarin praten we o.a. over het formatieplan, de jaarrekening 

over 2018, het SchoolOndersteuningsPlan en het Schoolplan.  

 

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 (o.a. uit Ahaus) mee in 'The Mass of the 

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

meivakantie. 

 

Vragen van/voor klas 6: 

*        Wie wil/kan er 30 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. WIE O WIE?? 

mailto:mr@devrijeschoolalmelo.nl
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*        Wie heeft voor ons toneelstuk?  o.a. : 

 een soort van niet al te grote houten bar ( voor in een café) 

 een zwarte gehaate/ gebreide omslagdoek 

 klompen maat 40/41 

 oude ( stretch) hoeslaken wit/bruin/of groen 

 een doktersjas 

 stethoscoop  

 rode pruik/pruiken  

 “woeste” bruine/zwarte/grijze/donkere pruiken 

 

Bakblikken, taartvormen, schalen etc. 

Bij het keukentje staat een doos met daarin nog allerlei bakblikken, taartvormen, schalen etc. 

Deze doos staat er al sinds de Voorjaarsmarkt …. Haalt u even uw bakblik of taartvorm of 

schaal er uit?! Na volgende week wordt het restant naar de kringloopwinkel gebracht. 

 

Facebook: 

De school heeft een facebook-pagina. Zeer regelmatig staan hier leuke en interessante 

berichten op. Zoekt u onze facebook-pagina even op? ‘Like’ en ‘deel’ onze berichten vooral, 

zodat zoveel mogelijk mensen via facebook kennis kunnen nemen van onze mooie school en 

het vrijeschoolonderwijs: facebook-pagina De Vrije School Almelo 

 

Tuinwerkochtend: 

Volgende week zaterdag 18 mei is de tuinwerkochtend! Komt u ook helpen? Ook uw 

kinderen mogen meekomen en natuurlijk meehelpen. Na afloop is er een lekker kopje soep 

voor iedereen. De weersvooruitzichten zijn z☼nnig! Heerlijk om dan buiten bezig te zijn…. 

 

https://www.facebook.com/De-Vrije-School-Almelo-741975662586593
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Gezocht: 

Gezocht: muzikanten voor op het St.Jansfeest. Wie wil er muziek maken? Graag even 

melden bij Hilde. 

 

 

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. 

 

Na twee weken meivakantie te hebben gehad, is het Peuterhuis weer open! Tussen de buien 

door hebben we kunnen genieten van een heerlijk zonnetje en is er flink buiten gespeeld. 

 

Met de BSO-kinderen hebben we in de meivakantie verschillende knutselwerkjes en 

schilderingen gemaakt, zijn we naar de kinderboerderij geweest en naar de Morskieft 

(speeltuin).  

 

  

Bijlagen: 

 
Vrijeschool Pabo: 

Aankomend schooljaar gaat de flexibele deeltijd opleiding van start. Bij deze nieuwe 

opleidingsvariant is het leerprogramma flexibel in te richten aan de hand van de leerbehoefte 

van de student, vooropleiding, eventuele (werk)ervaring en persoonlijke situatie; zie voor 

meer informatie https://www.hsleiden.nl/opleiden/opleidingen/vrijeschool-pabo-

deeltijd/index . 
 

Op woensdag 15 mei organiseren we van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond over 

deze opleidingsvariant – maak kennis met de opleiding, proef de sfeer en ga in gesprek met 

onze docenten!  

Via de volgende link vindt u een filmpje over de flexibele deeltijd: 

https://www.youtube.com/watch?v=2qbSJnxp5FI . 

 

 

 

https://www.hsleiden.nl/opleiden/opleidingen/vrijeschool-pabo-deeltijd/index
https://www.hsleiden.nl/opleiden/opleidingen/vrijeschool-pabo-deeltijd/index
https://www.youtube.com/watch?v=2qbSJnxp5FI
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Lezing woensdag 15 mei a.s. in de Vrijeschool in Oldenzaal: 

 

 

 

 

FBK KIDSRUN: 

Wanneer: Zondag 9 juni 2019 

Hoe laat: 15.15 uur (voorlopige starttijd warming-up) 

Waar: FBK Stadion Hengelo 

Voor wie: Kinderen van 8 t/m 12 jaar 

Inschrijven: www.fbkgames.nl of https://inschrijven.nl/form/2019060920903-nl 

Hardlopen in een echt atletiekstadion. Wie wil dat niet! Op zondag 9 juni mogen kinderen uit 

heel Nederland meedoen aan de FBK Kidsrun (600 m). Iedere deelnemer krijgt bij 

inschrijving een toegangskaartje voor de FBK Games voor zichzelf plus voor één 

ouder/verzorger! 

De voorrondes worden in groepen gelopen en vinden in het voorprogramma van de FBK 

Games plaats. De snelste jongens en meisjes plaatsen zich voor de finale (20 jongens en 20 

meisjes in totaal), die tijdens het hoofdprogramma van de FBK Games plaatsvindt. 

Voor de Kidsrun betaal je eenmalig € 10,00. Hiervoor ontvang je:  

-een startnummer voor de FBK Kidsrun 

-een toegangsticket (voor de sta-tribune) voor een kind plus een volwassene voor de FBK  

Games 2019 

http://www.fbkgames.nl/
https://inschrijven.nl/form/2019060920903-nl

