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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. 32 

24-05-2019 
 

AGENDA: 
 

 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. 3 juni   : kleuterklas Nienke/Kim 

woe. 5 juni   : kleuterklas Grietje 

di. 18 juni   : klas 1 Hilde                 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklas Nienke/Kim: 

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

verhindering graag berichten bij Nienke of Kim. 

 

Klas 1 Hilde: 

* Dinsdag 18 juni ouderavond klas 1. 

Het zou fijn zijn als van ieder kind één ouder aanwezig is op deze avond. Ik ga het 

hebben over: hoe was het jaar voor de kinderen, een stukje over de 2de klas en 

uiteraard over de getuigschriften (ouderdeel en kinderdeel). Ter afsluiting van het jaar 

een gezellig samenzijn. Hier komt nog een briefje over uit. 
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* Dinsdag 25 juni gaan wij op schoolreisje.  

* Bij de klassendeur hangt de activiteitenlijst tot aan het einde van het schooljaar, graag 

invullen als het mogelijk is. 

 

Klas 4 Marieke: 

* Onze presentatie van de Aardrijkskundewerkstukken is verplaatst naar woensdag 29 

mei om 9.00u. 

 

Klas 5 Carmen/Wendy: 

* Wie wil in de moestuin helpen? 

Zoals bij de ouderavond verteld is, helpt Merijn, de vader van 

Jasper, bij de tuinbouwlessen. Hij zal wat hulp kunnen gebruiken in 

de tuin. Deze momenten vallen buiten de tuinbouwlessen om, maar 

zijn qua tijd in overleg met Merijn. 

Als er interesse is laat het ons of Merijn weten. 

* Het zeefdrukken op een T- shirt onder leiding van Aschwin, vanuit 

de Week van de Amateur Kunst, is met enthousiasme volbracht.  

Alle leerlingen hebben een eigen ontwerp gemaakt en uitgesneden.  

 

   
 

 

Klas 6 Annemiek: 

*        Vandaag heeft Annemiek een studiedag van de rekenspecialisten van Stichting 

Vrijescholen Athena.  

*        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. 

*        Gisteren was de praktische verkeersproef. Iedereen heel erg bedankt voor de hulp 

tijdens deze verkeersproef! 

*        Sportdag do. 6 juni: Zie ook stukje bij klas 5/6. We hebben 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. : 

 klompen maat 40/41 

 oude ( stretch) hoeslaken wit/bruin/of groen 

  “woeste” bruine/zwarte/grijze/donkere pruiken 

 Mantel voor koningin/koning 

 Kleine cafétafeltjes 
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 Houten caféstoelen 

 “Cafétafelkleedjes” 

* Veel kinderen hebben als “onderkleding” voor toneelstuk een zwarte (spijker) broek 

en/of zwarte lange legging en zwart shirt met lange mouwen nodig (dit als 

basiskleding als er van rol gewisseld wordt). Graag meegeven naar school met naam 

erop. Nog niet aanschaffen, dan gaan we eerst kijken of we van elkaar kunnen lenen en 

of het voor iedereen echt nodig is. 

 

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: 
 

Jaarfeesten en godsdienstonderwijs op de Vrijeschool: 

Jaarfeesten nemen in vrijescholen een belangrijke plaats in. Door elk jaar opnieuw de 

jaarfeesten te vieren, vinden kinderen houvast in het verloop van het jaar. We leven mee met 

de seizoenen en de stemmingen die de jaarfeesten oproepen en geven verdieping aan het 

innerlijk leven van opgroeiende kinderen. In de klassen worden verhalen verteld met 

betrekking tot de inhoud van een jaarfeest.  
 

De jaarfeesten bevatten vaak duidelijke christelijke elementen.  

Er wordt dan ook wel eens de vraag gesteld: is de vrijeschool een christelijke school? 

Nee, de school valt in ons land onder de scholen van bijzonder onderwijs. Het bijzonder 

onderwijs is een onderwijsorganisatievorm in Nederland die door anderen dan de overheid 

bestuurd wordt. Vaak gaat het dan om een stichting of een vereniging.  Wij vallen met 14 

andere scholen onder de stichting Athena waarvan het hoofdkantoor in Deventer staat.  
 

In ons onderwijs zijn dus christelijke elementen verweven en dat is in de viering van 

jaarfeesten terug te zien. Deze zijn inspiratiebron. Er is geen sprake van expliciet 

godsdienstonderwijs. Onze school staat open voor kinderen van alle gezindten, afkomst of 

cultuur.   
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Controle speeltoestellen: 

In het kader van veilig spelen zijn door een onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf onlangs alle 

toestellen gecontroleerd.  Dit is een wettelijke verplichting. Er zijn uit hun rapportage geen 

schokkende zaken naar voren gekomen, maar enig onderhoud (kieren tussen de 

zandbakelementen, vervangen van enkele houten palen b.v.) is in de komende maanden 

gewenst.  

 

Tuindag:  

Er is zaterdag een mooie tuindag gehouden. 20 volwassenen 

(ouders en teamleden) en 25 kinderen waren aanwezig en hebben 

veel werk verzet. Er moest nog extra soep gemaakt worden door 

Ilona. Hartelijk dank voor ieders inzet!!   

 

 

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) 

 

Haardonatie aan Kika door Julia uit klas 5: 

(geschreven door Julia uit klas 5) 

“Ik heb mijn haar gedoneerd aan Kika. Ik heb mijn haar gedoneerd omdat ik vind dat ik wel 

wat haar kan geven aan kinderen die geen haar meer hebben. Ik ben twee jaar aan het 

sparen geweest tot het eindelijk lang genoeg was. Het haar moet minimaal 30 cm lang zijn. 

Ik heb het bij kapper Smelt in de Ootmarsumsetraat laten afknippen. Niet alle kappers doen 

hieraan mee. Als je meer wilt weten; kijk op de site van: www.haarwensen.nl” 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
http://www.haarwensen.nl/
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Haarwensen schenkt pruiken aan kale 

kinderen | Haarwensen 

www.haarwensen.nl 

Stichting Haarwensen schenkt al meer dan 10 jaar 

haarwerken aan kinderen tot en met 18 jaar die, door 

medische behandelingen of een andere vorm van 

alopecia (kaalhoofdigheid), hun eigen haar verliezen. 

Kinderkoor: 

Helaas zijn er voor 'het project Rutten' in november te weinig aanmeldingen. We gaan dus 

niet mee doen aan dit concert. 

We doen wél mee met het pleinconcert op 22 juni in de Grote Kerk. We zijn om 13.40u. aan 

de beurt om een half uur op te treden. Verder informatie komt t.z.t. 

 

Vragen van/voor klas 6: 

Wie heeft voor ons toneelstuk?  o.a. : 

 klompen maat 40/41 

 oude ( stretch) hoeslaken wit/bruin/of groen 

  “woeste” bruine/zwarte/grijze/donkere pruiken 

 Mantel voor koningin/koning 

 Kleine cafétafeltjes 

 Houten caféstoelen 

 “Cafétafelkleedjes” 

 

Eco gek! Azijn- tips en toepassingen: 

Azijn is echt een wondermiddel. Je kunt het gebruiken als je kookt (tafelazijn), schoonmaakt, 

wast, in de tuin werkt, ontkalkt en nog veel meer. Het is ook milieuvriendelijk en goedkoop. 

Bekijk waar wij azijn allemaal voor kunnen gebruiken: 

-Poetsen van ramen en spiegels met azijn (verdund of onverdund)  

-De magnetron schoonmaken door een bakje azijn zo’n 3 minuten te verwarmen op de 

hoogste stand en vervolgens een kwartier te laten staan. Daarna zul je merken dat de vieze 

geur in de magnetron snel verdwenen is en je door de ingetrokken azijn de magnetron veel 

makkelijker kunt schoonmaken met een spons. 

-Een kopje azijn in het toilet gieten en deze een nacht te laten staan. Je zult merken dat je de 

volgende ochtend met een toiletborstel heel makkelijk het toilet schoon kunt maken en dat de 

nare geur verdwenen is. 

-Giet wat water met schoonmaakazijn in een spray flacon en maak je badkamer ermee 

schoon. Gegarandeerd schoon resultaat. 

-Doe zo af en toe naast het wasmiddel een kopje schoonmaakazijn in de wastrommel met een 

beetje soda voor een fris resultaat. 

-Gebruik schoonmaakazijn als wasverzachter. Je was ruikt heerlijk fris en scheelt een hoop 

geld ten opzichte van die dure wasverzachters. 

http://www.haarwensen.nl/
http://www.haarwensen.nl/
http://www.haarwensen.nl/
http://www.haarwensen.nl/
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-Giet een beetje schoonmaakazijn met wat water in je waterkoker om deze te ontkalken. Laat 

de waterkoker een keer of twee goed doorkoken. De kalk zal verdwijnen en je waterkoker zal 

weer als nieuw blinken. Wel even goed naspoelen! 

Benieuwd naar nog meer tips? Bezoek de website www.azijn.nl 

 

Gezocht: 

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

melden bij Hilde. 

 

Yogadans: 

Elke donderdagavond is er Yogadans in de grote zaal op school van 19.30 tot 21.00u. 

Je bent van harte welkom om eens een keer met ons mee te doen. 

Zelf een yogamatje of een grote handdoek mee nemen en makkelijke kleding. 

Aanmelden kan bij juf Grietje of mail naar Kirsten74@hotmail.nl 

 

Schoolfotgraaf: 

A.s. maandag komt de schoolfotograaf weer z’n best doen om alle kinderen mooi op de foto 

te zetten!  

Wij hopen dat alle kinderen er deze dag zijn. We maken een speciaal rooster voor de dag 

waarbij ook een broer-zus-foto gemaakt wordt. Deze is voor de kinderen die nu op school 

zitten. De schooltijden zijn deze dag uiteraard zoals gewoonlijk.  

 

Vrij i.v.m. Hemelvaart & Vergeet-mij-nietje: 

Volgende week zijn alle kinderen donderdag en vrijdag vrij i.v.m. Hemelvaart. Het Vergeet-

mij-nietje komt daarom volgende week uit op woensdag. Wilt u hier rekening mee houden 

v.w.b. het aanleveren van eventuele kopij? 

 

 

 

 

 
Wie gaat er dauwtrappen op Hemelvaartsdag? 

 

 

 

 

http://www.azijn.nl/
mailto:Kirsten74@hotmail.nl
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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. 

 

Peuterhuis: 

Volgende week is het al weer Hemelvaart en dan is school 2 dagen gesloten.  

Maar ons peuterhuis is gewoon op vrijdag 31 mei geopend. Wilt U daar rekening mee 

houden? De vrijdag daarop (7 juni), zal juf Eva met de peuters het pinksterfeest vieren en 

o.a. met de peuters naar het grote plein gaan om de pinksterbruid en -bruidegom te 

bewonderen.  

 

Namens alle Christoforus medewerkers een mooi en zonnig weekend gewenst. 

 

 

BIJLAGEN: 
 

Infobulletins dokter Slot: 

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

infobulletin dokter Slot ‘Omega-3 kan ziekte van hart en bloedvaten voorkomen’ 

 

http://www.e-act.nl/ah/site?b=dGVtcGxhdGUuaWQ9MjY4NDM2JnJlbGF0aW9uLmlkPTIyMDMxNjYmYWRtaW4uaWQ9MTEyNyZhY3Rpb24uaWQ9MCZ0cmlnZ2VyLmlkPTAmbWFpbGluZy5pZD0yMzc4OTQmcGFnZVRlbXBsYXRlLmlkPTI2ODQzNiZlbWFpbC5pZD0yMzY4MDQyNDc=

