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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. 31 

17-05-2019 

 
AGENDA: 

 

 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                 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklas Margot: 

* Afgelopen woensdag hebben we de verjaardag van juf Margot gevierd en met de klas 

een fijne dag doorgebracht op de kinderboerderij. Alle ouders heel hartelijk bedankt 

voor al jullie hulp!  

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

Bij verhindering graag even bericht aan Margot. 
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Kleuterklas Nienke/Kim: 

* Vrijdag 24 mei vieren wij (juf Nienke, juf Kim én onze stagiaires juf Rachel en juf 

Rian) onze verjaardagen. We gaan dan, na een korte start in de klas, naar het park. 

Hier vieren we onze verjaardagen. Denkt u aan gepaste kleding? De kinderen hoeven 

deze dag geen tas mee te nemen.   

* Maandag 3 juni om 20.00 u. is er -alleen voor onze kleuterklas- een ouderavond. Bij 

verhindering graag berichten bij Nienke of Kim. 

* Wie wil er bloemen en/of voorjaarstakken meenemen voor de klas?  

 

Klas 3 Joost: 

* Vorige week woensdag hebben de kinderen een opgaveformulier met achtergrond 

informatie meegekregen voor de 2 concerten die op stapel staan op 22 juni en 9 nov. 

Tot op heden zijn er nog niet voldoende opgaven binnen gekomen om de concerten te 

laten doorgaan. Tot uiterlijk a.s. maandag kunnen de kinderen die mee willen doen 

zich nog aanmelden bij juf Marieke. Dat kan zowel met een inschrijfstrookje als met 

een 'eigen' papiertje waar je naam op staat. 

Mochten er dus niet genoeg kinderen zich gaan opgeven, dan zullen we niet kunnen 

meedoen. 

 

Klas 4 Marieke: 

* De volgende topo overhoring (Overijssel en Drenthe) is donderdag 23 mei. 

* Onze werkstukken worden werkelijk prachtig! Vrijdag 24 mei zullen we ze 

presenteren in de zaal, vanaf 9 uur. Iedereen die al het moois wil komen bewonderen is 

van harte welkom. Sommige kinderen hebben van thuis nog wel een beetje hulp nodig 

om aan informatie te komen. 

* De oudergesprekken zijn bijna voorbij. Wie nog een afspraak wil maken kan dat 

volgende week nog doen. 

* Veel kinderen hadden een hamer bij zich, heel fijn. We hebben besloten om deze te 

gaan gebruiken vanaf week 22. De hamers die weer mee  naar huis zijn gegaan, mogen 

dan dus weer mee naar school. 

* Vorige week woensdag hebben de kinderen een opgaveformulier met achtergrond 

informatie meegekregen voor de 2 concerten die op stapel staan op 22 juni en 9 nov. 

Tot op heden zijn er nog niet voldoende opgaven binnen gekomen om de concerten te 

laten doorgaan. Tot uiterlijk a.s. maandag kunnen de kinderen die mee willen doen 

zich nog aanmelden bij juf Marieke. Dat kan zowel met een inschrijfstrookje als met 

een 'eigen' papiertje waar je naam op staat. 

Mochten er dus niet genoeg kinderen zich gaan opgeven, dan zullen we niet kunnen 

meedoen. 

 

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. 

* A.s. dinsdag en woensdag komt er vanuit KEPA een kunstenaar om met de kinderen te 

gaan zeefdrukken. Mogelijke verf die in de kleren van de kinderen komt, kan er niet 

meer uit. 
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* Vorige week woensdag hebben de kinderen een opgaveformulier met achtergrond 

informatie meegekregen voor de 2 concerten die op stapel staan op 22 juni en 9 nov. 

Tot op heden zijn er nog niet voldoende opgaven binnen gekomen om de concerten te 

laten doorgaan. Tot uiterlijk a.s. maandag kunnen de kinderen die mee willen doen 

zich nog aanmelden bij juf Marieke. Dat kan zowel met een inschrijfstrookje als met 

een 'eigen' papiertje waar je naam op staat. 

Mochten er dus niet genoeg kinderen zich gaan opgeven, dan zullen we niet kunnen 

meedoen. 

 

Klas 6 Annemiek: 

*        Volgende week ziet de week er qua bezetting in de klas als volgt uit: 

          Maandag 20 mei is Annemiek alleen in de klas. Maaike afwezig. 

          Dinsdag 21 mei is Maaike zoals gewoonlijk in de klas. 

          Woensdag 22 en donderdag 23 mei werkt Anemiek als coach voor Stichting Athena. 

Dit zijn twee inhaaldagen omdat zij de dinsdag van de CITO-eindtoets en de dinsdag 

in het kamp in de klas werkt of heeft gewerkt.  

          Vrijdag 24 mei heeft Annemiek een studiedag van de rekenspecialisten van Stichting 

Vrije Scholen Athena.  

          We hebben bewust geprobeerd de dagen in één week te bundelen, zodat het niet te 

versnipperd zou worden. Annemiek en Maaike stemmen af o.a. over toneelstuk etc. 

*        Dinsdag 21 mei hebben de kinderen een proefwerk over de periode klimatologie  

          (zie ook oefenproefwerk dat ze hebben gekregen). De kinderen moeten ook zelf 

dingen opzoeken en hun schrift leren.  

*        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”.  

Graag blijven oefenen met de teksten. 

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

moeten deze dag een goed functionerende fiets mee. Graag fiets controleren, ook al 

mooi voor het kamp. Wie wil er meefietsen naar startplek bij Nieuw-Erasmus? Graag 

mailen of opgeven bij Annemiek. 

*        Gisteren hebben we de indeling gekregen voor ouders die helpen bij de praktische 

verkeersproef. Melden bijStart en finish:  Sluiskade Noordzijde  126 Sportpark / 

Zwembad 

*        I.v.m. de praktische verkeersproef van do. 23 mei heeft u vorige week de fietsroute en 

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

een keer fietsen is echt heel handig.  

*        Sportdag do. 6 juni: Zie ook stukje bij klas 5/6. Op de ouderavond hebben de volgende 

ouders zich opgegeven om mee te fietsen. We hebben dan genoeg fietsers. Wie wil 

helpen bij opbouw en jury (zie bericht hieronder)?  Graag opgeven bij Carmen of 

Annemiek 

*        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 
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 een doktersjas 

 stethoscoop  

 rode pruik/pruiken  

 “woeste” bruine/zwarte/grijze/donkere pruiken 

 Mooi uniform voor een generaal/ luitenant 

 Mantel voor koningin/koning 

 

Klas 5 en 6:  

* Op donderdag 6 juni hebben wij de sportdag bij SISU. We zoeken daarvoor nog een 

vijftal ouders die willen helpen met opbouw en jury werkzaamheden én ouders die met 

de kinderen in een groepje mee willen fietsen. 

We worden er 's ochtends om 9.00u. verwacht, degene die in de jury wil zitten een 

kwartiertje eerder. Het zal tot ongeveer 11.00u. duren. 

Ook als er alleen heen of terug mee gefietst kan worden ben je welkom. 

Graag inschrijven op de lijst bij klas 5. 

 

Nieuws van de directeur: 
 

Grondsteendag 16 mei  

Met alle kinderen en vele ouders en andere 

belangstellenden startten we gisteren in de zaal. Daar 

werd ter gelegenheid van de verjaardag van de school 

gezongen. Nadat de kinderen terugkeerden naar hun 

lokalen werd de spreuk voorgelezen en vertelde Jan 

Dekkers (leraar Duits) over het ontstaan en de betekenis 

van de grondsteenspreuk.  

Na afloop was er gelegenheid om onder het genot van een 

kopje thee of koffie na te praten.  

Alle aanwezigen ontvingen ook een mooi kaartje met de 

spreuk. 

 

 

 

 

Kinderen was enige tijd geleden gevraagd om een mooie tekening aan te leveren zodat we 

daar de grondsteenspreuk op konden zetten. We ontvingen diverse kunstwerkjes. Die van 

Loran (klas 5) en Milan (klas 2) zijn ingelijst met de spreuk en hebben een goed zichtbare 

plek gekregen bij de ingangen.  
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Rookvrije school 

Als school willen we een voorbeeld zijn voor de kinderen. Dat 

houdt ook in dat we een rookvrije school zijn. Wij verzoeken u 

dan ook om bij het ophalen van kinderen niet zichtbaar voor hen 

en andere ouders te roken. Dat achten we geen goed voorbeeld. 

Wilt u hier alstublieft aan meewerken? 

 

 

Opbrengst Voorjaarsmarkt 

De opbrengst van de Voorjaarsmarkt was, na aftrek van alle kosten, € 697,55.  Dat is € 3,00 

minder dan vorig jaar. Netjes dus.  

Ook dit schooljaar maken we daarvan een deel over aan het Internationaal Hulpfonds Vrije 

Scholen, namelijk € 200,00. Dat gaat naar Haïti. Met de contactpersoon van de organisatie 

heeft juf Annemiek zo af en toe contact zodat we op de hoogte blijven van de besteding.  

 

Drukte bij wegbrengen kleuters 

Onze 3 kleuterklassen zijn behoorlijk volgestroomd in de afgelopen maanden. Meer dan 80 

kleuters komen ’s morgens de school in. Het is dan soms best vol bij de ingangen van de 

lokalen. Wij verzoeken u dan ook om het afscheid van uw kind kort te houden. Met name 

ouders van oudste kinderen kunnen dit afscheid wellicht iets inkorten opdat de ouders van  

jongste kleuters iets meer tijd hebben.  

Voor de rust van de kinderen is het fijn als ’s morgens het brengen vlot verloopt.  

Alvast dank voor uw medewerking!  

 

Met een hartelijke groet, Hans Verkley   

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 
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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) 

 

Hercontrole hoofdluizen: 

Omdat er bij de schoolbrede luizencontrole van dinsdag 7 mei j.l. bij een flink aantal 

kinderen hoofdluizen/neten zijn aangetroffen vindt er a.s. dinsdag een hercontrole plaats. 

Blijft u uw kind ook regelmatig nakijken op hoofdluis en vooral maatregelen nemen als u ze 

aantreft?! 

 

De Moestuin van klas 5: 
In de moestuin van school wordt hard gewerkt door klas 5. We hebben het over bedden, 

wieden, opmaken, verspenen,.... zaaien en poten, etc. De wortelen, sla en tuinbonen komen 

al fors boven de grond. Bieten, courgettes, stokslabonen en radijs zijn gezaaid.  

Mochten er ouders zijn die het leuk vinden en graag een steentje willen bijdragen door te 

helpen met bijv. wieden en water geven dan kan je gerust eens op een maandag, woensdag, 

of vrijdag even de tuin in lopen. Of naar Merijn (tuinman) vragen.  

Groet, Merijn  
 

                                
 

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 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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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?? 

*        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 

 

ECO-raad: ‘zelf wc-blokjes maken: milieuvriendelijk en goedkoop’ 
 

Deze blokjes helpen je leidingen te ontsmetten en je toilet te desinfecteren.  
 

Benodigdheden:  

200 gram baking soda 

100 gram citroenzuur (poeder) 

optioneel: 15-20 druppels essentiële olie (bijv. tea tree, sinaasappel, lavendel) 

Verder heb je water of alcohol in een spuitflacon nodig en een (siliconen) ijsblokjesvorm.  

Werkwijze 

Doe de baking soda samen met het citroenzuur in een kom en roer goed door elkaar. Druppel 

de etherische olie erbij als je deze gebruikt. Niet alleen ruiken etherische oliën lekker, ze zijn 

ook nog bijzonder effectief bij de schoonmaak. Spray nu een paar keer met het water of de 

alcohol op het mengsel en ga weer goed roeren. Je gaat hiermee door tot je de structuur van 

vochtig zand hebt bereikt. (op internet zijn instructie filmpjes te vinden).  

Nu ga je het mengsel verdelen over de ijsblokjesvorm. Druk het héél goed aan, want het 

moeten stevige blokjes worden. Druk ieder individueel vormpje net zo lang aan tot je er geen 

deuk meer in kunt drukken, want dan is het vormpje vol genoeg. Laat de blokjes nu een 

dagje drogen. Haal ze vervolgens uit de vorm en bewaar ze in een afsluitbare pot. 

Bron: internet 

 

Tuinwerkochtend: 

Morgen 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://tc.tradetracker.net/?c=13124&m=12&a=318081&u=%2Fproducts%2Fbaking-soda-natriumbicarbonaat-zuiveringszout
https://tc.tradetracker.net/?c=13124&m=12&a=318081&u=%2Fproducts%2Fcitroenzuur-anhydraat
https://www.bespokebyyou.nl/essentiele-olien/
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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. 
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Peuterhuis: 

* Beste ouders, verzorgers, 
 

Via deze weg wil ik jullie informeren dat met ingang van 28 juni 2019 peuterjuf Ellen 

ons gaat verlaten. 

Ellen heeft twee jaar op drie ochtenden per week, met veel inzet de peutergroep 

verzorgd. Met veel positieve gedachten kijken we terug op de tijd dat Ellen binnen 

Christoforus actief was. 

Op 28 juni aanstaande zal er een moment zijn voor de kinderen om afscheid te nemen 

van Ellen en haar te bedanken. Natuurlijk is hier ook ruimte voor ouders om afscheid 

te nemen. 
 

Met ingang van 1 juli gaat Eva alle peuterochtenden verzorgen. 
 

Met vriendelijke groet, Sylvia van Dijke 
 

* De afgelopen weken hebben we afscheid genomen van peuters die vier jaar zijn 

geworden en naar de "grote" school mogen. Ook zijn er weer nieuwe peuters 

verwelkomd in de groepen. Voor nieuwe kindjes in de peutergroepen is het soms even 

wennen als mama of papa weg gaat. Maar gelukkig voelen ze zich, ieder in eigen 

tempo, na een tijdje op hun gemak bij de juffen en de andere peuters. Er zijn plaatsen 

vrij. Voor aanmelding zie de site : www.christoforuskinderopvang.nl 

 

BSO: 

* Vier middagen in de week zijn er in wisselende groepssamenstelling kinderen bij 

elkaar bij de BSO. 

Na de gezamenlijke maaltijd is er vrij spel buiten en binnen.  

We willen graag op meerdere middagen door het jaar, met kinderen die dat leuk 

vinden, met hout aan het werk. 

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die daar kennis van heeft en het leuk zou vinden 

om dit samen met kinderen te doen. Deze groepsactiviteit zal uiteraard ook onder 

begeleiding staan van een pedagogisch medewerker van Christoforus. 

Voor aanmelding of meer info kunt u terecht bij Sylvia van Dijke: 

almelo.christoforus@gmail.com 
 

* We zijn op zoek naar een goed werkende naaimachine voor de BSO. Eventueel tegen 

een kleine vergoeding. 
 

Namens alle Christoforus medewerkers een mooi zonnig weekend gewenst. 

 

 

 

 

 

http://www.christoforuskinderopvang.nl/
mailto:almelo.christoforus@gmail.com

