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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. 35 

14-06-2019 
 

AGENDA: 
 

 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.) 

di. 18 juni   : klas 1 Hilde                 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen: 

* Helaas komt de 2e bosdag van vrijdag 5 juli te vervallen in verband met de Almelose 

Ruiterdagen. Deze dag zijn we gewoon op school.  

 

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. 
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Klas 3 Joost: 

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

de klassenouders. 
 

Klas 4 Marieke: 

* 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. 

* We hebben een fantastische dag gehad in de Dierentuin in Nordhorn, dank aan 

iedereen die mee geweest is of op een andere manier heeft geholpen. Mensen die 

hebben gereden kunnen hun benzinekosten declareren bij de administratie (via een 

formulier).  

 

Klas 3 - 4 - 5: 

* Zaterdag 22 juni zingt een deel van het kinderkoor in de Grote Kerk om 13.40u. tot 

14.10u. in het kader van het Pleinconcert. De kinderen worden om 13.15u. verwacht in 

de Schouw, het gebouwtje naast de kerk, waar we even zullen inzingen. Het concert 

heeft een doorlopend programma vanaf 13.00u. Ieder programmaonderdeel duurt 

ongeveer een half uur en kan vrijblijvend (en gratis) bezocht worden. De kinderen 

hoeven geen speciale kleding aan, maar een beetje kleurrijk ziet er altijd wel erg 

gezellig uit. We zullen vrijdag 21 juni de generale doen op school. We hopen op veel 

publiek!! 
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Klas 6 Annemiek: 

*        Woensdag 19 juni 11.00 uur en ’s avonds om half 8 speelt klas 6  

          haar eindtoneelstuk “De Rode Prinses”. 

* Zie voor allerlei rondom toneelstuk, de klassenapp. 

*        Wat zijn er veel ouders die helpen met allerlei dingen, toneelkleding, decor, eindfeest 

kamp , koken etc. etc. Ik zal het de komende tijd vast nog veel vaker zeggen, maar wat 

fijn en geweldig!! 

*        Zeer spoedig komt het kampboekje uit. Ieder kind krijgt twee exemplaren, 1 voor het 

kind en 1 voor jullie als ouders. 

 

Nieuws van de directeur: 

Beste Groenste Idee! 

Afgelopen woensdag ontvingen we uit handen van wethouder Eugène van Mierlo van de 

gemeente Almelo de cheque ter waarde van € 2000,00 voor de aanschaf van een 

speelwaterpomp. Dit ter gelegenheid van de wedstrijd om het Groenste Idee voor 

Overijsselse scholen.  

Samen met klas 5 (actief bij de moestuin betrokken) en de kleuterklas van Grietje kwamen 

we samen op het grote plein. Daar werd ter gelegenheid van deze eerste prijs een perenboom 

geplant welke ons geschonken is.  
 

In het najaar zal de waterpomp geplaatst worden en kan er door de kinderen met zand én 

water uit de grond gespeeld worden. Daarnaast wordt het grondwater ook gebruikt voor het 

begieten van planten en dan met name in de moestuin.   

Een prachtige prijs en stimulans om voort te gaan met groene ideeën.   

 

   
 

Bieb in school  

Vorig schooljaar zijn we gestart met “Bieb in de School”. Dit gaat in nauwe samenwerking 

met de openbare bibliotheek. We zijn heel blij met de vele extra boeken die beschikbaar 

gesteld zijn en regelmatig wordt de voorraad ververst.  

Er zijn twee ouders betrokken bij de administratie van uitlenen, biebkasten bijhouden, enz. 

Zij zijn wekelijks op school aanwezig en wij danken ze dan ook van harte voor hun inzet! 

Het is fijn dat zij dit volgend jaar voortzetten.  



5 

 

Graag wijs ik u op een brief van de bieb welke u t.z.t. ontvangt en waarin u toestemming 

geeft om de namen van uw kind(eren) door te geven aan de bieb om boeken daar te kunnen 

lenen en voor in de biebmap op school.  

 

Met een hartelijke groet, goed weekend gewenst, 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) 

 

Openbare weekopening a.s. maandag 17 juni: 

Komt u ook luisteren en meezingen a.s. maandag tijdens de laatste openbare weekopening 

van dit jaar? We gaan samen zingen van st Jan en de zomer, en luisteren naar een mooi 

verhaal. Wees welkom in de zaal direct na het schoolbegin. 

 

Informatie-/inschrijfavond dinsdag 18 juni: 

A.s. dinsdag 18 juni is er van 20.00-21.30u. een informatie-/inschrijfavond. Belangstellende 

ouders die nog geen kind bij ons op school hebben kunnen deze avond uitgebreide 

informatie krijgen over het vrijeschoolonderwijs en kunnen hun kind inschrijven voor onze 

school. Ook zal er een medewerkster van Christoforus Kinderopvang aanwezig zijn voor 

informatie over het Peuterhuis en BSO. Kent u mensen in uw 

familie/vrienden/kennissen/collega kring die belangstelling hebben voor onze school, maak 

ze dan attent op deze avond. Ze zijn van harte welkom! 

 

Sint Jansfeest vrijdag 21 juni: 

Volgende week vrijdag 21 juni is het St. Jansfeest. Alle ouders hebben hier vandaag via de 

mail een brief over ontvangen met informatie over het St. Jansfeest. 

 

Pleinconcert zaterdag 22 juni: 

Zaterdag 22 juni zingt een deel van het kinderkoor van onze school in de Grote Kerk om 

13.40u. tot 14.10u. in het kader van het Pleinconcert. U bent allemaal van harte welkom om 

te komen luisteren. Voor het programma van deze dag zie bovenaan in dit Vergeetmijnietje 

bij “Klas 3-4-5”  

 

 

 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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Toneelstuk klas 6 woensdag 19 juni: 

 
Koorschool: 

Het is alweer een tijd geleden dat ons kinderkoor deelnam aan het Kerstconcert van de 

Almelose mannenkoren. We hebben toen meegeholpen met het verzamelen van veel geld dat 

bedoeld was om een nieuw zang-project voor kinderen in Twente op te zetten. Inmiddels zijn 

we zo ver dat we na de zomervakantie kunnen starten. Het fijne voor onze leerlingen is, dat 

we als repetitieruimte gekozen hebben voor onze eigen grote zaal. De muzikale leidster is 

Mariëtte Effing (de dirigente die in januari/februari juf Marieke heeft vervangen voor de 

koorlessen). We willen dus graag gaan starten en hebben zangers nodig! De bedoeling is 

uiteindelijk om een koorschool op te zetten met verschillende leeftijdsgroepen en dus ook 

verschillende repetitietijden. Kinderen uit alle lagere school klassen mogen meedoen, van de 

1e t/m de 6 klas, maar ook oudere kinderen en kinderen die niet (meer) bij ons op school 

zitten. Het doel van dit alles is om gezond en mooi te leren zingen in koorverband, maar 
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eventueel ook individueel. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan slofège en noten lezen. 

Mariëtte is een ervaren dirigente die veel met kinderen heeft gewerkt, ze is oa muzikaal 

leidster van het Oldenzaalse stadsjongenskoor en  ''Boys keep on singing". 

Volgende week zullen alle kinderen een briefje met informatie meekrijgen en de vraag of ze 

interesse hebben om mee te doen met het eerste project dat ws gaat lopen vanaf de 2e week 

na de zomervakantie tot de Kerstvakantie. Dat papiertje kan dan bij de eigen leerkracht of bij 

juf Marieke worden ingeleverd. 

 

Algemene ouderavond op donderdag 5 september: 

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

Afgelopen schooljaar 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 a.s. staat een nieuwe algemene avond gepland. Deze zal gaan 

over leeftijdsgericht onderwijs met als kern periodeonderwijs. Ook het kleuteronderwijs 

komt binnen dit thema aan bod. 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!   

 

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 vrijdag 27 september zijn.  U hoort hier meer over.    

 

 

 

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. 

 

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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Peuterhuis: 

Volgende week vrijdag gaan wij tijdens de ochtend in het Peuterhuis met de kinderen het 

Sint Jans feest vieren. Wij gaan samen buiten picknicken en dragen dan een bloemenkrans in 

ons haar. En natuurlijk zingen we onze mooie Sint Jan liedjes. Tijdens de ochtend dragen wij 

een bloemenkrans op het hoofd gemaakt van grassen en wilde bloemen.  

Willen jullie die maken voor de kinderen en meenemen? Dan ziet alles er extra feestelijk uit!  

 

                                          🌸🌼🌺🌸🌼🌺🌸🌼🌺🌸🌼🌺🌸🌼 

                                 🎶 Sint Jan, Sint Jan, Sint Jan die komt er an. 

Sint Jan gaat komen, ik zie het aan de bomen. 

Sint Jan, Sint Jan, Sint Jan die komt er an. 🎶 

🌸🌼🌺🌸🌼🌺🌸🌼🌺🌸🌼🌺🌸🌼 

 

 
 

 

BIJLAGEN: 
 

 

Almelose Zwem4daagse: 

Het leukste en sportiefste zwemevenement voor de hele familie! 

Van 18 tot en met 21 juni organiseert Sportbedrijf Almelo, in samenwerking met Z&PV de 

Veene, de 46e editie van de Almelose Zwem4Daagse. Het evenement vindt plaats bij 

zwembad Het Sportpark in Almelo. Voor alle info zie: AlmeloseZwem4daagse 

https://www.sportbedrijfalmelo.nl/zwem4daagse/

