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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. 34 

07-06-2019 
 

AGENDA: 
 

  

 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 

 ma 1 juli              : spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20-14.35u. 

 di. 9 juli   : getuigschriftenavond 19.30-20.30u. (zonder kinderen) 

 do. 11 juli   : laatse schooldag kleuters 

 vrij. 12 juli   : laatste schooldag klas 1 tm 6, einde school om 10.30u.  

 ma. 15 juli t/m 

 vrij. 23 aug.  : zomervakantie 

 

  

OUDERAVONDEN: 
  

 (alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

Do 13 juni       : klas 6 Annemiek ( zonder juf/ voorbereiding eindfeest) 

di. 18 juni   : klas 1 Hilde                 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen: 

* Donderdag 13 juni liggen in de 3 kleuterklassen de kleuterverslagen van de oudste 

kleuters op het hoge aanrecht klaar. De ouders mogen zelf het verslag pakken. Het 

verslag kan al enkele weken geleden gemaakt zijn en de kinderen kunnen al weer 

nieuwe ontwikkelingsstappen gemaakt hebben. Wilt u bij het lezen hier rekening mee 

houden? 

* De bosdagen zijn al snel. Daarom nog een paar praktische punten: 

- Het adres is: Scouting John F. Kennedy, Bosrand 24, 7602 CH Almelo 

- Data bosdagen: 14 juni en 5 juli, de kinderen moeten dan naar de scouting gebracht 

   en gehaald worden. 

-Tijden: brengen: 8.45 uur 

              halen:   13.45 uur 

  Mochten de tijden een probleem zijn, dan graag even in overleg met de leerkracht 
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  kijken naar de mogelijkheden. 

- Op de bosdagen moeten de kinderen een lange broek of legging aan en dichte 

  schoenen of laarzen. Dit heeft met veiligheid te maken. Ook altijd een vest of jas 

  (regenkleding) meegeven en eventueel een extra verschoning. 

- Een tas meenemen met gewone zaken voor een lange dag, elk kind eet zijn of haar 

  eigen fruit, dus graag hapklaar in een bakje. Buitenspelen maakt hongerig, dus een 

  extra broodje mag. 

- Een kussentje of dekentje om op te zitten is ook prettig voor de kinderen. 

- Mocht uw kind ziek zijn, kunt u dat aan school laten weten voor 8.15 uur. 

- Na de bosdagen altijd extra controleren op teken! 

 

Kleuterklas Margot: 

* Dinsdag 11 juni is juf Ellen in de klas. Afgelopen dinsdag heeft juf Ellen al een dagje 

in onze klas meegelopen. 

* Vrijdag 14 juni is de eerste bosdag. Zie het bericht bij drie kleuterklassen. We zoeken 

nog 1 ouder die meegaat. Opgave via prikbord in de gang. 

 

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 3 Joost: 

* Volgende week starten we met de 'Huizenbouw periode'. Voor deze periode hebben 

we verschillende soorten kartonnen doosjes (geen schoenendoos) en pakken nodig om 

mooie huizen te bouwen. Dus hebben jullie thuis nog doosjes/pakken geef ze mee naar 

school. 

* Voor de Huizenbouw periode ben ik nog op zoek naar ouders die werkzaam zijn in 

deze sector en het leuk vinden om hierover wat te komen vertellen in de klas. Heb je 

interesse, dan hoor ik het graag 

* Dinsdag 2 juli hebben we ons jaarlijkse schoolreisje. Meer informatie volgt z.s.m. via 

de klassenouders. 
 

Klas 4 Marieke: 

* Na de prachtige presentatie van onze aardrijkskunde werkstukken is er een aantal 

spulletjes blijven liggen. Met name een sapkan en wat schalen. Ze liggen bij het 

keukentje. 

* A.s. dinsdag gaan we op schoolreisje. Zie eerdere mail hierover. Het vervoer en de 

snacks zijn geregeld. De kinderen moeten zelf een goede (rug-)zak meenemen met 

eten en drinken voor de hele dag. We zijn rond 17.00u. terug op school. 
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* We zoeken nog hulp bij de eindschoonmaak (donderdagavond 11 juli, vanaf 19.00u.), 

bij het uitpakken van de klas (vrijdagochtend 12 juli van 10.30-11.30u.) en het 

inpakken van het nieuwe lokaal (maandagochtend 15 juli vanaf 8.00u). Wie helpt? 

Opgave kan via het prikbord bij de klas, bij juf Marieke (via de mail) of de 

klassenouders. 

* Donderdag 13 juni is juf Wendy in de klas. 

 

Klas 6 Annemiek: 

*        Dank aan alle ouders die gisteren met de sportdag hebben meegefietst en hebben 

geholpen bij spelletjes. 

*        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. : 

 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). Veel kinderen hebben al van alles mee 

naar school genomen. Zie klassenapp. 

*        Twee ouders zijn al weer zeer druk geweest met de kleding. U hoort vast nog meer. 

*        Ook de decorploeg is zeer druk bezig met heel wat ouders!! Geweldig. U hoort stellig 

nog meerdere data etc. via app. 

*        Afgelopen woensdag heeft Mika van Theater Sonnevanck gewerkt met de kinderen 

aan een trailer. Volgende week woensdag en vrijdag komen ze nog een keer. We zijn 

benieuwd. 

*        Vanochtend zijn er docenten (bas,gitaar,drums,keyboard/zanger en zangeres) van   

            Kaliber  Kunstenschool in de zaal geweest met een programma “Popmuziek  

          op school "Kaliber Kunstenschool Live".  

*        Eindfeest. Bericht van oudergroep die voortouw heeft genomen voor het eindfeest:  

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 

Het EINDFEEST (10 juli) komt dichterbij. Wij als ouders organiseren deze middag/avond 

samen. Van iedereen wordt een bijdrage verwacht. 

Er zullen groepen gevormd worden om de verschillende "onderdelen" vorm te geven. 

Denk aan: 

📍ceremoniemeester 

📍eten+drinken 

📍muziek/licht 

📍entertainment (begeleiden v.d. kinderen)  

📍cadeautje voor de kinderen 

📍aankleding. 

Laat je gedachten vast gaan over wat je leuk lijkt. 

Donderdag 13 juni (vlg week❗️) is er een ouderavond zonder juf van 20.00-21.30u., waarin 

we bij elkaar komen om groepen te maken en dan samen te brainstormen. We hopen dan al 

een eind te komen. De rest wordt met de groep geregeld.  
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Als je niet kunt komen, geef dan je voorkeur op, anders word je ingedeeld. 

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 

 

Nieuws van de directeur: 

Meiboomfeest 

Pinksteren is op school een feest van licht, lucht en kleur. 

De kinderen dansen op het schoolplein om de meiboom. De 

boom heeft veldbloemen in de top en met de kleurige linten 

maken de kinderen ingewikkelde patronen.  Bij de kleuters 

worden duiven losgelaten. Een prachtig en beetje spannend 

moment!  U heeft er vandaag ongetwijfeld ook van genoten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ouderavond op donderdag 5 september 

We proberen enkele keren per schooljaar een algemene ouderavond te organiseren. Dit jaar 

hebben we twee avonden gehad (over vertellen met dhr. Wim Wolbrink en over omgaan met 

mediawijsheid door kinderarts dhr. Edmund Schoorel). 

Voor donderdag 5 september staat een nieuwe algemene avond gepland. Deze zal gaan over 

leeftijdsgericht onderwijs met als kern periodeonderwijs. Ook het kleuteronderwijs komt 

binnen dit thema aanbod. Dhr. Paul van Meurs neemt ons allen mee in een ongetwijfeld 

boeiende avond.  

Het duurt nog even, maar wellicht al handig om in uw agenda te noteren: donderdag 5 

september!   
 

Organisatie volgend schooljaar 

In deze tijd bespreken we nader met bestuur, met het college en met de 

medezeggenschapsraad de organisatie voor volgend jaar. Wat zijn de wensen en hoe kunnen 

we alles in het belang van onderwijskwaliteit zo goed mogelijk organiseren? Wie staan er 

volgend jaar voor welke klas en hoe ziet de onderwijsondersteuning eruit? 

Dat vereist het nodige aan cijferwerk en aan een goede en zorgvuldige communicatie. 

Op dit moment wordt hier dus hard aan gewerkt. Zodra het een en ander duidelijk is, wordt u 

allen hierover nader bericht. Naar verwachting zal dat na het Pinksterweekend zijn.  
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100 jaar Waldorf scholen 1919-2019 

Op onze website staat een film over 100 jaar vrijescholen. En niet alleen in Nederland, maar  

opnames hebben een internationaal karakter (www.devrijeschoolalmelo.nl). In september 

wordt het eeuwfeest landelijk gevierd voor alle vrijescholen met een speciale dag (vrijdag 20 

september). Als college nemen wij daar aan deel en alle kinderen van onze school zijn dan 

vrij. Het is de bedoeling om het eeuwfeest te combineren met het Michaëlsfeest.  Dat zal dan 

op 27 september zijn.  U hoort hier meer over.    
 

Ik wens u mooie Pinksterdagen toe en hoop dat u vrijdag in de gelegenheid bent/was een 

stukje van het Meiboomfeest mee te maken.   

Iedereen is van harte welkom!! 
                                 
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 1 juli, 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) 

 

Ouderbijdrage: 

Beste ouders, 

Het einde van het schooljaar is in zicht dus is er op de ouderbijdrage-administratie een 

evaluatie gemaakt inzake de ouderbijdrage. 

Hieruit is gebleken dat momenteel nog maar 57% van de ouders heeft gereageerd op de mail 

van augustus inzake de ouderbijdrage. Wij vragen u om de link in deze mail die via Wis is 

ontvangen alsnog in te vullen. 

Het is voor onze ouderbijdrage-administratie van belang dat iedere ouder reageert op de 

mail, of er nu een betaling plaats vindt of niet. Zo kunnen wij beter inventariseren voor het 

volgend schooljaar op welk bedrag de school kan rekenen wat betreft de ouderbijdrage. 

Voor het nieuwe schooljaar 2019/2020 ontvangt u aan het begin van het schooljaar opnieuw 

een link waarin u wordt verzocht aan te geven welk bedrag u toezegt en in hoeveel termijnen 

u deze in dat schooljaar wenst te voldoen. 

Als er vragen zijn over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met 

ouderbijdrage@vsathena.nl of telefonisch met 0570 – 612 450. Het secretariaat van Athena 

verwerkt namelijk alle informatie inzake de ouderbijdrage.” 
 

Hartelijk dank voor de reeds gedane toezeggingen én voor het alsnog reageren. 
 

Met vriendelijke groet, Hans Verkley 

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:ouderbijdrage@vsathena.nl
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Vragen van/voor klas 6: 

Wie heeft voor ons toneelstuk?  o.a. : 

 Houten caféstoelen 

 “Cafétafelkleedjes” 

 

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. 

 

Openbare weekopening maandag 17 juni: 

De laatste openbare weekopening van dit jaar is op maandag 17 juni, direct aansluitend aan 

het dagbegin. Deze samenkomst met alle kinderen en geïnteresseerde ouders zal in het teken 

van het St. Jansfeest staan. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 



8 

 

BIJLAGEN: 
 

Academie voor ouders Amersfoort: 

We gaan ons vijfde jaar in en we zijn zo enthousiast dat we ook een extra snuffel jaar hebben 

ingevoerd. Uitgebreide informatie is op onze website terug te vinden: Academie voor ouders  

 

http://academie-voor-ouders.nl/?page_id=619

