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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. 36 

21-06-2019 
 

 

AGENDA: 
 

  

 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 

 

  

                

 

 

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.  

* Wilt u op zonnige dagen uw kind een petje of hoedje meegeven? 

* Wilt u ‘s morgens zelf uw kind insmeren met zonnebrandcreme?  Dan hoeft op school 

alleen nog een herhaling op bijv. de schouders. 

 

Kleuterklas Nienke/Kim: 

* Wijziging klassenouders: Ilse heeft ze besloten haar taken als klassenmoeder neer te 

leggen. Wij willen haar graag bedanken voor haar inzet het afgelopen jaar!  

Evelien is onze nieuwe klassenmoeder. Welkom! 

* Voor ouders van kinderen die in de kleuterklas blijven: 

We starten een app-groep met als doel uitsluitend belangrijke berichten snel en 

effectief te kunnen delen.  

Als hierover vragen zijn, dan graag even contact opnemen met Anne (moeder Ibbe). 

 

Klas 1 Hilde: 

* 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 zijn in de klas op dit moment bezig met het verwerken van de informatie over het 

dier dat we bekeken hebben in de dierentuin. Nog niet iedereen heeft extra informatie 

(boeken/printje) meegenomen. Willen jullie daar even bij helpen? 

 

Klas 6 Annemiek: 

*        A.s. maandagmiddag hebben de meeste kinderen een kennismaking op hun nieuwe 

VO school. De kinderen kunnen op tijd vanuit school naar de nieuwe school fietsen. 

Mocht u dat anders willen, graag even overleg. De kinderen die op een ander moment 

kennismaken, blijven gewoon op school.  

*        Wat was het een mooi toneelstuk!! En zoals ik afgelopen woensdag al zei, dit kon niet 

zonder alle hulp. Dank aan juf Nadja en meneer Hans voor de muziek, dank aan alle 

ouders en oudere zussen die geholpen hebben met het maken van het decor, 

schmincken, verzorgen van de koffie/thee sap, iets lekkers, een attentie voor de 

kinderen, bakken van cake, opruimen, wassen en alles weer netjes ophangen etc, etc. 

Heel veel dank, ook namens de kinderen. 

*        We moeten het lokaal van klas 6 schoon en leeg achterlaten aan het einde van het 

schooljaar. Wie komt er vrijdag 12/7 na getuigschriftenuitreiking helpen? Ik begrijp 

dat dit een lastig moment is, maar het moet wel gebeuren en ik hoop op jullie hulp. We 

zoeken dus nog hulp bij de eindschoonmaak en bij het uitpakken van de klas 

(vrijdagochtend 12 juli van 10.30-11.30u.).Wie helpt? Opgave kan bij juf Annemiek, 

via mail of bij klassenouders of op het prikbord bij de klas. 

*        Deze week hebben de kinderen 2 kampboekjes meegekregen, 1 voor het kind en 1 

voor jullie als ouders. Leest u het boekje goed. Kijkt u o.a. naar  

          - wanneer bagage moet worden ingeleverd: maandag tussen 8.00-16.00u. of tussen 

18.30u. en uiterlijk 19.00u. 

          -kopie zorgpas, ik heb er nog maar een paar gekregen. 

         - Is de fiets in orde? 

*        I.v.m. de voorspelde hitte zijn we bezig het programma wat aan te passen. Water zal 

daar een grote rol bij spelen. 

*        In het kampboekje staat dat de kinderen uit andere klassen gaan uitzwaaien. Dit klopt 

niet. Er is geen uitzwaaimoment voor broertjes/zusjes, daarvoor is de periode te lang. 

*        Even in herinnering: jullie als ouders zijn op vrijdagochtend 12 juli vanaf 8.30u. 

welkom in de zaal (tot ongeveer 9.00/9.15u.). Hier zal dan in jullie bijzijn door de 

andere klassen afscheid genomen worden van klas 6. 
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*        Volgende week vrijdag zullen er niet echt nieuwe zaken in het VGM staan i.v.m. 

kamp. Mochten er belangrijke dingen zijn, zal dat via mail gebeuren in weekend of 

maandag 1 juli. 

* De kinderen mogen vanaf 1 juli foto's, kopieën van van foto's etc meenemen 

(kleuters t/m klas 6), ook als je niet alle jaren bij ons op school hebt gezeten. We gaan 

de laatste 1 1/2 week op verschillende manieren terugblikken op de afgelopen jaren. 

Foto's moeten wel gebruikt mogen worden, bijv ingeplakt. 

 

Klas 1 t/m 6: 

* Alle kinderen hebben vandaag een brief meegekregen met informatie over de Twentse 

Koorschool die we gaan opstarten. Kinderen kunnen zich vrijblijvend opgeven om met 

het eerste project mee te doen en zo te kijken of ze het leuk vinden om op deze manier 

bezig te zijn met muziek.  

 

Klas 3 - 4 - 5: 

* Morgenmiddag zingt een deel van het kinderkoor in de Grote Kerk om 13.40 tot 

14.10u. in het kader van het Pleinconcert. We hebben hard geoefend en het wordt heel 

mooi, we gaan zelfs instrumenten gebruiken en dansjes doen! 

De kinderen worden om 13.15u. verwacht in de Schouw, het gebouwtje naast de kerk, 

waar we even zullen inzingen. Eerder kom heeft geen zin, we kunnen dan toch nog 

niet beginnen. Het concert heeft een doorlopend programma vanaf 13.00 u. 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. Komen jullie allemaal luisteren? 
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Nieuws van de directeur: 

Algemeen 

De zomervakantie komt nu dichterbij. Zeker met het warme weer dat verwacht wordt, zijn 

het vast ook zomerse en warme weken. Daar waar mogelijk passen we het programma aan. 

We draaien zeker geen tropenrooster. Daar hebben we het enige tijd geleden wel over gehad, 

maar daar zitten vaak vele nadelen aan vast. Denk b.v. aan het halen en brengen van uw 

kinderen in combinatie met u eigen werktijden en afspraken. Ook het biologische dag/nacht 

ritme kan behoorlijk verstoord worden.  
 

De kinderen van klas 6 gaan deze week op kamp. Dit na een zeer geslaagd eindtoneelstuk 

afgelopen woensdag (De Rode Prinses van Paul Biegel). Wij wensen hen veel plezier. Juf 

Annemiek en juf Mirjam gaan met hen mee. Daarna volgt nog de afscheidsavond van klas 6 

op woensdag 10 juli.  
 

Natuurlijk hebben we de getuigschriftenavond op dinsdag 9 juli. Altijd een heel bijzondere 

avond. Aansluitend heten de nieuwe leerkrachten van klas 1, juf Annemiek en juf Wendy, de 

nieuwe ouders/verzorgers welkom. Een uitnodiging ontvangt u spoedig.  

De Zonnekinderen gaan uiteraard nader kennis maken met hun nieuwe juffen, evenals hun 

ouders.  

Kortom: er staan nog allerlei zaken op het programma alvorens we het schooljaar afsluiten.  

Het zijn samen met alle kinderen nog ongetwijfeld bruisende en zonnige weken.  

 

Schoolgids 2019-2020 en schooljaarverslag 2018-2019  

Deze weken wordt de nieuwe schoolgids afgerond. Hierin kunt u lezen over het komende 

schooljaar. O.a. over vakanties, speciale dagen en jaarfeesten.  

De gids wordt fysiek verspreid onder nieuwe ouders en is terug te lezen voor iedereen op de 

website www.devrijeschoolalmelo.nl  

Het schooljaarverslag komt ook op de site en wordt u tevens via Parnassys toegestuurd.  

 

Eerste schooldag schooljaar 2019-2020 

In de laatste schoolweek ontvangt u ook nader bericht over de eerste schooldag. Wellicht 

handig om deze uit te printen en een goede plek te geven zodat u weet hoe de opzet is.  

 

Schoolreis 

Komende week gaan op dinsdag weer 2 klassen op schoolreis: klas 1 en klas 5. Heel veel 

plezier!!  

 

Sint Jan 

Wat is er veel gras geplukt in de afgelopen dagen. 

Dagelijks kwamen er bossen binnen. Vele ouders en 

collega’s gingen daarna vlechten en in de gang staan 

nu  in een bak alle kransen.  Het St. Jansfeest kan 

gevierd worden!   

 

 

Met een hartelijke groet, goed weekend gewenst, 

Hans Verkley 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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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) 

 

Bosdag of een lesdag in het bos voor alle kleuters: 

Hoe je het ook benoemt: we hebben afgelopen vrijdag met elkaar genoten van een heerlijke 

dag.  

Dinsdagavond liepen de drie kleuterjuffen nog een extra ronde. Hoe ziet alles eruit, waar 

doen we wat en is het hek overal echt dicht?  Best spannend om 80 kleuters niet binnen de 

veilige muren van ons gebouw te ontvangen, maar op deze mooie plek in het bos. 

In de klassen hadden we al een aantal keren met de kinderen over de bosdag gesproken, 

plannen gemaakt, regels uitgelegd en waar mogelijk onzekerheden weggenomen. 

Vrijdagochtend vroeg waren we bepakt en bezakt onder de overkapping. En ja, daar kwamen 

de eerste kinderen al, spoedig gevolgd door de rest. Wat is er veel te zien op zo’n nieuwe 

plek voor hen en voor de ouders. Alle tassen en lekkere kussens en dekentjes kregen een 

plek. Iedere klas aan een eigen kant. De ouders namen afscheid bij de rand van onze kring 

(volgende keer zullen we beter duidelijk maken welke ouders erbij waren om de hele dag te 

helpen en wie alleen kwam brengen). 

We hebben de dag geopend zoals juf Margot dat doet met haar klas, de andere klassen 

volgen dan al snel. Daarna gingen we in een hele lange rij naar het pleintje voor de blokhut. 

Daar hebben we met elkaar een aantal dansen gedaan (zoals we dat op school ook zouden 

doen) als voorbereiding op het Sint Jansfeest. 

Er volgde een belangrijk moment: per klas zijn we “langs de grenzen van ons rijk” 

gewandeld. We hebben steeds goed gekeken of we ook de weg weer terug konden vinden. 

Uiteindelijk kwamen we allemaal weer bij de overkapping uit.  

Toen was het grote moment daar…. Vrij spelen in het bos!  Wat een heerlijkheid om naar het 

spel van de kinderen te kijken. De allerjongsten bleven veelal nog wat in de buurt van de 

overkapping, maar met de juffen of ouders gingen zij ook verder weg kijken. Overal zag je 

prachtig spel, balanceren over omgevallen bomen, sjouwen met enorme takken, wegkruipen 

onder struiken in kleine huisjes, stokken verzamelen voor hutten, nieuwe paden ontdekken, 

beestjes zoeken en elkaar helpen. 

Langzaam verspreidde zich de geur van pannenkoeken door het bos; twee vaders stonden 

met drie pannen te toveren en kregen daar de nodige aanmoedigingen bij.  

Na ongeveer een uur was het tijd om iedereen weer bij elkaar te roepen/zingen. De juffen 

telden snel alle neuzen. Iedereen was er direct, wat een fijn gevoel! De kinderen hadden trek 

en dorst en het fruit en drinken was in een mum van tijd op. De kinderen wilden weer spelen! 

Ons plan om een  verhaal voor te lezen hebben we maar laten varen….. 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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Tegen lunchtijd was de stapel pannenkoeken imposant groot en de ‘honger’ van de meeste 

kinderen ook. Dat was smikkelen en smullen!  Nu konden we nog een laatste ronde spelen; 

sommige kinderen gingen elkaar ook wijzen op mooie plekjes en spannende paadjes; er werd 

veel samen gespeeld. 

We verzamelden voor de laatste keer onder de overkapping, gauw nog spullen bij elkaar 

zoeken en daar kwamen de eerste ouders al weer (wij hoorden van de problemen met 

parkeren ed.). De kinderen waren iets viezer dan normaal ’s ochtends, maar moe en voldaan. 

Wat ons betreft gaan de bosdagen een vaste plek krijgen in ons lesrooster. 

Hieronder volgen nog enkele foto’s. Deze foto’s zeggen genoeg. 

 

Kim, Margot en Grietje 

 

 
We hebben nu al zin in de volgende dagen in het bos! 
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Eco gek!  Hoeveel aarde gebruik jij? 

Wil je weten hoe duurzaam jouw lifestyle is? Doe de voetafdruktest op de website van 

Wereld Natuur Fonds! 

http://voetafdruktest.wnf.nl/ 

Deze voetafdruktest brengt in kaart welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op onze 

aarde. Aan het eind van de test krijg je tips om je voetafdruk te verkleinen. Ook kun je jouw 

resultaten vergelijken met anderen, ze delen via Facebook en vrienden uitnodigen de test te 

doen. Samen geven we de aarde door.  

Veel plezier met de test!   

 

Moestuin: 

De moestuin achter de school ligt er prachtig bij! Vakwerk van onze tuinmannen samen met 

de kinderen van klas 5! 

 
 

  
 

 

http://voetafdruktest.wnf.nl/
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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”  

 

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/

