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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. 37 

28-06-2019 
 

 

AGENDA: 
  

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

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

 do. 11 juli   : laatste 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.  

 

Kleuterklas Margot: 

* Dinsdag 2 juli is juf Ellen in de klas. 

* Ter herinnering: 

De ouders van de sterrenkinderen komen dinsdagavond 9 juli aanvang 19.00u. de 

materialen schoonmaken. Op deze avond is er ook getuigschriftenavond. Neem vooral 

tussendoor even een kijkje! 

De ouders van de zonnekinderen komen donderdagavond 11 juli aanvang 19.00u. de 

klas verder schoonmaken.  

* Wie wil de vloerkleedjes in de zomervakantie uitwassen?  Opgave via prikbord in de 

gang. 

* Woensdag 10 juli wil ik de plantjes meegeven. Wie wil er een plantje verzorgen? 

Opgave via prikbord in de gang. 

* Donderdag 11 juli -de laatste schooldag-  gaan we uit. We vieren het grote 

afscheidsfeest van de zonnekinderen. Deze dag wordt georganiseerd door de ouders 

van de zonnekinderen. Binnenkort ontvangt u verdere informatie. 

 

Kleuterklas Nienke/Kim: 

* Op het prikbord hangt een lijst voor klusjes en de schoonmaak aan het einde van het 

schooljaar. Wilt u kijken waar u kunt helpen en dit op de lijst invullen? 
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Kleuterklas Grietje: 

Lekker bezig zijn in de kleuterklas van juf Grietje 

 
 

Klas 1 Hilde: 

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

invullen als het mogelijk is. 

 

Klas 2 Nicole: 

*  Fijn dat er veel ouders meekonden met het schoolreisje vandaag. Alvast dank 

hiervoor! 

*  Zoals eerder aangekondigd mogen we, net als de eerste klas, op maandag 8 juli kijken 

naar een voorstelling over de Barones zonder naam in het Kaliber atelier. Fijn dat zich 

ook hier al veel ouders voor hebben ingeschreven! 

* Op de intekenlijst is de plek voor de eindejaarsschoonmaak en het inruimen op 

maandag 15 juli echter nog leeg! Op vrijdag 12 juli beginnen we meteen met 

uitruimen en schoonmaken zodra de kinderen vrij zijn en met 4 á 5 mensen moet dit 

ook in een uur tijd lukken. Ook voor de maandag denk ik dat het met 2 ouders in een 

uur tijd klaar kan zijn. Vele handen maken immers licht werk. 

* Volgend schooljaar staan er een aantal ambachtenperioden op het programma. 

Kinderen leren het meest van de mensen uit de praktijk zoals de imker die vorige week 

in onze klas op bezoek was. Wie vindt het leuk om met een paar mensen deze uitjes of 

uitnodigingen te helpen organiseren het komende jaar? Graag even melden bij mij.  

* Wie zorgt er voor onze plantjes in de vakantie? In de laatste week mogen ze al mee 

naar huis. 

* Denkt u eraan dat de kinderen op donderdag 11 juli een tas meekrijgen met werk van 

dit jaar? Een extra stevige tas kan handig zijn tijdens het vervoer. De blokjeszak en 

etui blijven op school. De kinderen beginnen het schooljaar met een complete set 

staafjes/blokjes en potloden. Vanaf de derde klas zullen deze materialen van huis uit 

moeten worden aangevuld. Deze donderdag krijgen zij ook hun tas met gymschoenen 

mee naar huis. Vanaf volgend jaar krijgen de kinderen gymles in de gymzaal van de 

sporthal (naast het winkelcentrum). Dan moeten zij iedere donderdag meenemen: 

gymnastiekkleding en -schoenen (in aparte tas): wit shirt en wit, blauw of zwart 

broekje (onbedrukt). 
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Klas 3 Joost: 

* In het kader van de Huizenbouw periode, hebben we donderdag een heel leuk en 

leerzaam uitstapje gemaakt naar een bouwplaats in Holten. We kregen een rondleiding op 

de bouwplaats en we hebben huizen in verschillende bouwstadia gezien. Ook hebben we 

kennis gemaakt met de verschillende ambachten. We kregen nog iets lekkers te eten en te 

drinken en mochten we nog spijker slaan in een groot stuk hout. Bouwbedrijf Bramer, 

bedankt voor de leuke ochtend en de leuke cadeautjes. 

 
Foto's van de hele periode volgen z.s.m.   

* Maandag 1 juli gaan we (na de weekopening) op de fiets naar de timmerfabriek van 

bouwbedrijf Bramer in Geesteren. Dus alle kinderen moeten deze dag met de fiets naar 

school komen. Op deze locatie kunnen de kinderen dan goed zien welke 

werkzaamheden er allemaal plaatsvinden in een timmerfabriek. We hebben voldoende 

ouders die meegaan als begeleiding, dat is fijn 
* Dinsdag 2 juli gaan we op schoolreis naar Uelsen. Aangezien we in een bosrijke 

omgeving zijn, zullen hier waarschijnlijk ook eikenprocessierupsen zijn. Ik raad u aan 

om uw kind een dun shirt/jasje met lange mouwen met te geven, om even aan te 

trekken als we onder de bomen door moeten lopen. Tijdens het spelen en het bezoek 

aan de Bronstijdhoeve kunnen ze het shirt/jasje zo weer uittrekken. We hebben 

voldoende ouders die meegaan als begeleiding, dat is fijn. 
 

Klas 4 Marieke: 

* Onze opruim- en poetslijst loopt al mooi vol. We zoeken alleen nog 1 of 2 mensen 

voor de laatste donderdagavond (11 juli). We kunnen dan b.v. om 19.30u. beginnen en 

tot 21.00u. doorgaan...dan zijn we een heel eind. Opgave kan op het prikbord, of via 

de mail 

 

Klas 6 Annemiek: 

*        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 vanaf 10.30-11.30u).Wie helpt? Opgave kan bij juf Annemiek, 

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

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

* 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. 

*       Vandaag staat er niet echt iets nieuws in VGM i.v.m. kamp. Mochten er belangrijke 

  dingen zijn, zal dat via mail gebeuren in komend weekend of maandag 1 juli. 

    

Nieuws van de directeur: 

Plezier in lezen 

Van de openbare bibliotheek ontvingen we bericht over het plezier in lezen op school en 

thuis!  Zoals bekend hebben we in nauwe samenwerking met hen een Bieb in school! 

Daar wordt veel gebruik gemaakt dankzij de hulp van enkele vrijwillige ouders.  

Om de band tussen school en bieb te realiseren wordt u gevraagd om een 

toestemmingsformulier in te vullen. 

U kunt dit formulier volgende week tegemoet zien en we hopen dat u deze zo snel mogelijk 

via uw zoon of dochter weer afgeeft op school! 

 

Bijenkasten bij school? 

Het is onze wens om bijenkasten bij school te plaatsen. Meneer 

Merijn van de moestuin heeft contact gevonden met Neco 

Gedik. Deze meneer is op school wezen kijken en weet 

ontzettend veel van bijen. Het is een uit de hand gelopen 

hobby, zegt hij zelf.  

Graag wil hij enkele kasten plaatsen. Wie kan hem eventueel 

helpen? Wie kent wellicht iemand die een oude bijenkast heeft 

staan?  

We zijn ook met hem in gesprek om een bijencursus te geven 

op school na de zomervakantie. Belangstelling? Neem dan 

contact op met meneer Merijn. Na een bezoek aan de imker 

heeft Merijn ook twee heerlijke potten honing voor school 

meegekregen. Maandag kun je uit school deze proeven bij de 

proefstand!!  

 

Ecoraad 

Dit jaar is de Ecoraad gestart. Volgende week woensdag komen een aantal ouders en twee 

leden van het college weer bijeen en bespreken we of de Ecoraad aan ieders verwachtingen 

voldoet en hoe we volgend jaar verder gaan.  

 

Met een hartelijke groet, goed weekend gewenst, Hans Verkley 
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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) 

 

Luizencontrole 

Na de zomervakantie is er weer een schoolbrede luizencontrole. Deze zal niet op de eerste 

dinsdag zijn, maar de tweede dinsdag na de vakantie (dinsdag 3 september). Dit i.v.m. de 

eerste schooldag van de kleuters en een gewenningsperiode. Denkt u er wel aan om ook 

tijdens de vakantie uw kind regelmatig te controleren? 

Mochten er nog ouders zijn die het leuk vinden om het luizenteam te versterken, dan kunt u 

zich bij mij melden. 

M.v.g. Francisca Schutte (Conciërge/luizencoördinator) 

 

Schoolfotograaf inlogkaarten: 

Gisteren hebben de kinderen de inlogkaarten meegekregen van de schoolfotograaf. U kunt 

dus vanaf nu inloggen, de schoolfoto’s bekijken en eventueel bestellen via de webshop van 

de schoolfotograaf. Wanneer u vanaf nu binnen 7 dagen een fotoset besteld ontvang u hierop 

10% korting. 

 

Koorschool: 
Afgelopen week hebben alle kinderen van klas 1 t/m 6 een brief meegekregen over de op te 

starten koorschool 'Jong Vocaal Twente'. 

Er zijn nog een paar aanvullende puntjes: 

Dit is nadrukkelijk GEEN initiatief vanuit onze school! We zien het als een soort 

muziekschool, maar dan voor (koor-) zang die gebruik gaat maken van de zaal als 

repetitieruimte.  

De kinderen die op woensdag naar de BSO gaan mogen, als de ouders daar toestemming 

voor geven, tussendoor naar de les als ze zich daarvoor hebben opgegeven. 

De nieuwe eerste klassers mogen zich ook opgeven, dat kan door een inschrijfformulier te 

halen bij juf Marieke, of haar een mailtje te sturen. Ook kinderen die niet op onze school 

zitten kunnen zich opgeven bij haar. 

De lessen zullen, afhankelijk van de leeftijd, een half uur tot drie kwartier duren. De 

definitieve groepsindeling kunnen we pas maken als we de opgaven binnen hebben 

opgeven kan nog tot uiterlijk volgende week vrijdag (5 juli) 
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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!   

 

 

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: 

Tijdens het warme weer van de afgelopen week hebben we heerlijk met water gespeeld! De 

twee nieuwe parasols zorgden voor veel schaduw. We hebben afscheid genomen van onze 2 

stagiaires, Rosalie en Sadet. Sadet blijft nog bij ons, we wensen Rosalie alle goeds voor in de 

toekomst!  

 

 
   


