
1 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 33 

29-05-2019 
 

AGENDA: 
 

   

 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: 
 

Drie kleuterklassen: 

* Volgende week vrijdag 7 juni vieren we het Pinksterfeest met de kleuters direct na de 

dag opening, het is fijn als jullie als ouders en belangstellende een grote kring vormen 

rond de Meiboom op het grote plein, wij zullen dan kort iets laten zien per klas. 

* Het is een goede gewoonte om te proberen dat de kinderen deze dag zoveel mogelijke 

witte of lichte kleren dragen. 

* Willen jullie zorgen dat de kinderen alle dagen een jas of vestje bij zich hebben, wij 

bepalen dan als leerkrachten of we “met of zonder jas “ naar buiten gaan.  

* Nu we weer heerlijk zonnige dagen hebben is het belangrijk dat de kinderen goed 

ingesmeerd worden, willen jullie dit al voor schooltijd doen en zorgen dat er 
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zonnebrandcrème op school is zodat wij dat kunnen herhalen bij de tweede keer buiten 

spelen. Flesjes graag voorzien van de naam van jullie kind/kinderen. Een T-shirt dat 

de schouders bedekt geeft ook al meer bescherming (er zijn zelfs T-shirts te koop die 

geheel beschermen tegen verbranding door de zon). 

 

Kleuterklas Margot: 

* Vrijdag 7 juni wel graag een tas meenemen met eten en drinken. Geen fruit 

 

Kleuterklas Nienke/Kim: 

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

verhindering graag even bericht aan Nienke of Kim.  

*  Onze klas is aan het einde van de week bezig geweest met het ochtendspel van "Pelles 

nieuwe kleren". Hierbij wordt de weg van schaap-wol-spinnen-verven tot kleding 

verteld. Om dit echt te ervaren zijn we een poosje terug al bij de schaapskooi geweest 

en hadden nu de vieze en schone wol in de klas. Verder zijn de kinderen druk geweest 

met kaarden, spintolletjes, wol verven met krijt en zijn de oudste kinderen bezig met 

weven en breien.  

*  Afgelopen vrijdag hebben we de verjaardagen van juf Rachel, 

juf Rian, juf Nienke en juf Kim gevierd samen met de klas en 

een aantal ouders. We hebben een heerlijke dag gehad in het 

park. Alle ouders heel hartelijk bedankt voor al jullie hulp en 

de mooie cadeaus, onder andere speeldoeken, bootje en 

prachtige bloemen (zie foto) en twee appelboompjes. Ze 

komen snel op een goed plekje.  

 

Kleuterklas Grietje: 

* Beter laat dan nooit, alle ouders die vorige week hebben 

geholpen en/of gezellig mee zijn geweest met mijn 

verjaardags uitstapje naar de kinderboerderij in Goor heel erg 

bedankt. We hebben een heerlijke ochtend gehad met z’n 

allen. 

* Woensdag 5 juni a.s. is de ouderavond, aanvang 20.00u. 

 

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. 

* 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 6 Annemiek: 
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*        Sportdag do. 6 juni: zie ook stukje bij klas 5/6. Wie wil helpen bij opbouw en jury (zie 

bericht hieronder)?  We hebben nog geen mensen !! Graag opgeven bij Carmen 

of Annemiek 

*        Vooraankondiging: woensdag 19 juni 11.00 uur en ’s avonds om half 8 speelt klas 6  

          haar eindtoneelstuk “De Rode Prinses”.Graag blijven oefenen met de teksten. 

*        Wie heeft voor ons toneelstuk o.a. : 

 klompen maat 40/41 

 oude ( stretch) hoeslaken wit/bruin/of groen 

  “woeste” bruine/zwarte/grijze/donkere pruiken 

 Kleine cafétafeltjes 

 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. 

*        U hoort spoedig over het afscheidsfeest. Denkt u aan de datum : woensdag 10 juli!! 

*        twee ouders zijn druk geweest met de kleding. U hoort vast nog meer. 

*        Ook de decorploeg is druk bezig en start spoedig. U hoort vast snel meer als er hulp 

nodig is. Vele handen maken licht werk. 

 

Klas 5 en 6:  

* Volgende week 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: 

Beste Groenste Idee!  

Bij de organisatie van De Groene Loper hebben we vorig jaar mee gedaan aan een 

prijsvraag. De jury heeft ons idee gewaardeerd met een eerste prijs en derhalve ontvangen 

we  € 2000,00. Daar zijn we uiteraard aangenaam door verrast. Ons idee is om een bron te 

boren waarmee we grondwater kunnen oppompen voor een speelwaterpomp. Zoiets als 

afgebeeld.  

 

Er komt een officieel moment op 12 juni. Het 

juryrapport wordt dan voorgelezen door de 

wethouder en een boom als extra cadeau wordt 

geplant.  
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De speelwaterpomp komt op het kleuterplein. Vandaar dat de kleuters van de klas van 

Grietje hierbij betrokken zijn (de juf heeft zich samen met tuinman Merijn, voorzitter van de 

Ecoraad, voor dit project ingezet!). Ook klas 5, die regelmatig in de moestuin werkt, is 

hierbij betrokken. Op deze wijze kunnen zij ook water oppompen en zo wordt grondwater 

goed benut.  
 

Bosdagen 

Een lang gekoesterde wens gaat bij de kleuterklassen spoedig in vervulling. Alle drie de 

klassen gaan voor de zomervakantie tweemaal naar het bos bij de scouting. Over het idee van 

de Bosdagen zijn de ouders van de kleuters uitgebreid geïnformeerd en ook op de 

ouderavonden is het onderwerp besproken. Iedereen is zeer enthousiast! 

T.z.t. hoort u meer over de eerste ervaringen.  

 

 
                                  
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) 

Inloopochtend woensdag 5 juni a.s.: 

Volgende week woensdag is er weer een inloopochtend in de kleuterklassen van 8.30-

10.00u. Deze inloopochtend is bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school 

hebben. Kent u iemand in uw vrienden-kennissen-familie-collega kring die geinteresseerd is 

in ons mooie vrijeschool onderwijs, ateendeer hem/haar op deze inloopochtend, ze zijn van 

harte welkom! 

 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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Pinksterfeest/Meiboom dansen: 

Volgende week vrijdag 7 juni vieren wij het Pinksterfeest. De kleuters dansen om 8.35u. op 

het grote plein om de Meiboom, de klassen 1 tm 6 van start 13.00 tot +/- 14.00 uur. Het zou 

leuk zijn als alle kinderen lichte (witte) kleding aanhebben die dag, dat maakt het extra 

feestelijk. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken. 

De schooltijden van deze dag zijn zoals gewoonlijk (dus 14.15u. einde schooldag).  

 

Kinderkoor: 

We doen 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 

 Kleine cafétafeltjes 

 Houten caféstoelen 

 “Cafétafelkleedjes” 

 

Eco-gek! Baking soda – 8 tips om het in huis te gebruiken: 

Het beste middel tegen vlekken is baking soda. En ook nog eens veel goedkoper dan dure 

vlekverwijderaars.  

 Maak een pasta van twee eetlepels zuiveringszout en een paar druppels water. Smeer 

de pasta op de vlek en laat dit even goed intrekken. Vervolgens stop je het kledingstuk 

met de vlek in de wasmachine en je staat versteld van het resultaat! 

 Een verstopte gootsteen is een veelvoorkomend probleem. Doe wekelijks drie à vier 

eetlepels baking soda in de gootsteen en spoel dit goed door met heet water. 

Voorkomen is beter dan genezen! 

 Soda als allesreiniger. Wat soda toevoegen aan warm water en je kunt het als 

allesreiniger gebruiken. Bijvoorbeeld om je vloeren, deuren en muren van geglazuurde 

tegels mee schoonmaken. 

 Last van de mieren? Strooi wat baking soda op de plekken waar deze beestjes vaak 

komen en met verloop van tijd zijn alle mieren verdwenen. 

 Baking soda is hartstikke handig om je zilveren bestek mee schoon te maken. Meng 

een deel water met drie delen zuiveringszout en poets met een doek het zilverwaar op. 

Vervolgens goed afspoelen en je zilveren bestek glimt weer als vanouds. 

 Een matras opfrissen is best wel een klus. Als het beddengoed in de was zit, strooi je 

een beetje bakingsoda over het matras heen, waardoor muffe geurtjes worden 

geabsorbeerd. Laat dit een paar uur staan en zuig het poeder vervolgens op met de 

stofzuiger. Simple as that! 

 Baking soda gebruiken voor het sanitair: strooi een half kopje baking soda in het toilet 

en giet daar wat schoonmaakazijn over. Laat dit een paar minuten staan en spoel de wc 

vervolgens goed door. Alle aanslag en vieze geurtjes verdwijnen als sneeuw voor de 

zon. 

https://leukegeit.nl/schoonmaakazijn-tips
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 Baking soda absorbeert vieze geurtjes! Bijv. in de koelkast. Zet een pakje geopende 

zuiveringszout achterin de koelkast, hierdoor zullen alle vieze geuren verdwijnen. 

Vervang het pakje iedere maand voor een frisse lading baking soda. De ‘oude’ baking 

soda hoef je niet weg te gooien, dit is nog heel geschikt voor het schoonmaken van de 

afvoer of het toilet. 
 

Meer tips zijn altijd welkom! administratie@devrijeschoolalmelo.nl 

 

Gezocht: 

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

melden bij Hilde. 

 

Schoolfotograaf: 

Afgelopen maandag was de schoolfotograaf bij ons op school. Hij kwam helaas een beetje 

tijd tekort voor alle broertjes/zusjes foto’s en daarom komt hij dinsdag 11 juni nog weer even 

op school om de laatste broertjes/zusjes foto’s te maken. 

 

Vergeet-mij-nietje volgende week: 

I.v.m. afwezigheid van de administratie komt het Vergeet-mij-nietje volgende week op 

donderdag uit. Houdt u hier rekening mee v.w.b. het aanleveren van eventuele kopij? 

 

 

 

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. 

 

Nieuws van de BSO 

Op dinsdag en op donderdag hebben we bij de BSO veel kinderen. Zoals u misschien al weet 

splitsen we dan de grote groep in een rupsengroep (kleinere kinderen) en een vlindergroep 

(grotere kinderen). De vlindergroep heeft dan de beschikking over de grote zaal, om te 

hockeyen of een ander spel te spelen. Ook werd er in de grote zaal door hen gegeten en 

geknutseld, maar onze tafels stonden een beetje verloren in de grote ruimte. Wat dit betreft is 

er leuk nieuws te melden! De vlindergroep mag sinds kort op het podium van de grote zaal 
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eten, knutselen en gewoon lekker bijkomen van de schooldag. Het podium wordt elke keer 

heel gezellig ingericht als een echte huiskamer, met bijvoorbeeld zitzakken en een mooi 

wollen kleed. Ook fijn is het dat de gordijnen open kunnen en dat er dan volop daglicht de 

ruimte binnenstroomt! Na afloop ruimen we de huiskamer weer op, zodat bijvoorbeeld de 

zesde klas het podium weer kan gebruiken voor toneelrepetities. De vlinders zijn heel blij 

met hun nieuwe ruimte! 

 

Namens alle Christoforus medewerkers een mooi en zonnig Hemelvaartsweekend gewenst. 

 

 

BIJLAGEN: 
 

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. 
 

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 4 juni a.s. van 14.15-15.30u. 

 

 

 


