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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. 38 

05-07-2019 
 

 

AGENDA: 
  

  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 

 ma. 26 aug.  : eerste schooldag klas 1 t.m. 6 

 di. 27 aug.    : eerste schooldag kleuters 

 

 

OUDERAVONDEN: 
 

 di. 9 juli   : kennismakingsavond ouders nieuwe eerste klas van 20.30-21.30u. 

             

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklas Margot: 

* 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. 

Voor beide avonden: Wilt u een emmer en doekjes meenemen? Oude theedoeken zijn 

ook handig!  

*  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: 

* Aankomende donderdag 11 juli is de laatste schooldag voor onze kleuters! 

Het zal een leuke en feestelijke dag worden, georganiseerd door de ouders van de 

zonnekinderen. 

Verdere info zal staan in de brief die de kinderen maandag mee naar huis krijgen!  
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Nieuwe eerste klas 2019-2020 Annemiek/Wendy: 

*        A.s. dinsdag 9 juli na getuigschriftenavond kennismakingsouderavond.  

Zie uitnodiging. 

*        Wie wil maandag 15 juli helpen met inruimen van de nieuwe eerste klas?  

 Vanaf 8.00 uur.           

 Graag melden bij Annemiek: a.geertsma@devrijeschoolalmelo.nl  

 

Klas 2 Nicole: 

*  A.s. maandag gaan we kijken naar een voorstelling over de ‘Barones zonder naam’ in 

het Kaliber atelier. Fijn dat we voldoende vervoer hebben! Om 10.30u. mogen de 

ouders die zich hiervoor hebben opgegeven hun groepje ophalen uit de klas. 

* Op de intekenlijst zijn er nog een aantal plekken vrij voor de eindejaarsschoonmaak en 

het inruimen op maandag 15 juli. Om te kunnen verhuizen met de klas is hulp echt 

nodig!!! Vandaar nogmaals een dringend verzoek om u hiervoor in te schrijven! 

*  Het was een gezellig schoolreisje afgelopen vrijdag. De treinreis was al een feestje op 

zich en de kinderen hebben zich prima vermaakt in het Oyfo museum. Alle ouders 

bedankt voor de hulp en voor de mooie bloemen! 

* 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 in de 

sporthal. Dan moeten zij iedere donderdag meenemen: gymnastiekkleding en -

schoenen (in aparte tas): wit shirt en wit, blauw of zwart broekje (onbedrukt). 

 

Klas 4 Marieke: 

* De intekenlijst die ik in de brief van gisteren noemde hangt op het prikbord. Hebben 

jullie de brief allemaal ontvangen? 

* Wie wil er een plantje verzorgen in de vakantie? Ze mogen al mee!! 

* Donderdag a.s. krijgen de kinderen al hun spullen mee naar huis, een stevige tas (en 

hulp) is dan wel aan te raden. De etui in de vakantie graag aanvullen, zie schoolgids. 

 

Klas 5 Carmen/Wendy: 

* Het hele schooljaar hebben ouders zich actief ingezet om de klas te ondersteunen. Te 

denken valt aan: het helpen knutselen, opbouwen en verkopen bij onze zeer geslaagde 

kerstmarkt, het kelderproject bij de voorjaarsmarkt, het schoonmaken, inrichten (en 

weer opruimen) in de adventstijd, het meefietsen naar de sportdag en meer. 

Als laatste actie staat er de eindschoonmaak op het programma. Wie helpt? 

mailto:a.geertsma@devrijeschoolalmelo.nl
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We beginnen vrijdag 12 juli om 10.45u. met schoonmaken van alle spullen en de klas 

uitruimen. 

Maandag 15 juli om 8.00 uur zoek ik mensen die kan helpen de klas weer in te richten. 

Ook het wassen van de witte gordijntjes en de overgordijnen moet gedaan worden. 

* De planten willen deze vakantie graag weer ergens logeren, bij wie kunnen ze terecht? 

Er hebben al 2 kinderen aangegeven dat het kan... bent u het er mee eens? Vraag uw 

kind er even naar. 

Er hangt een lijst bij de deur of reageer via de mail. 

* Volgende week donderdag krijgen de kinderen hun schriften en etui mee. Graag het 

etui, aangevuld en voorzien van werkende pen, op de eerste schooldag mee retour 

geven. 

* Vanaf volgende week mag iedereen een grote (boodschappen) tas meenemen om hun 

schriften etc. in mee te nemen. Graag voorzien van naam. 

 

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 de getuigschriftenuitreiking helpen? Fijn dat 

er een aantal ouders hebben gereageerd. Wie wil er nog de overgordijnen en kleine 

witte gordijntjes wassen en strijken? Graag melden bij Annemiek of klassenouders. 

*        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. 

* De kinderen mogen 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 week op verschillende manieren terugblikken op de afgelopen jaren. Foto's 

moeten wel gebruikt mogen worden, bijv ingeplakt. 

We zijn druk bezig met terugblikken op de afgelopen jaren. Foto’s e.d. zijn nog 

welkom. 

*        De kinderen krijgen a.s. donderdag al hun spullen mee naar huis. Ze moeten dan een  

          doos of bigshopper meenemen. Heel graag echt alle spullen komende donderdag mee  

           naar huis en niet op school laten staan! 

*        De donderdag na ons eindfeest mogen de kinderen om 10.00u. op school komen. Ik                    

ben gewoon aanwezig voor de kinderen die niet later op school kunnen komen. 

    

Nieuws van de directeur: 

Schoolgids 2019-2020 

De nieuwe schoolgids is klaar. Hierin staat allerlei informatie. Over de achtergronden van 

ons onderwijs, over vele praktische zaken en over vakanties, jaarfeesten en speciale dagen.  

De schoolgids kunt u terugvinden op www.devrijeschoolalmelo.nl 

Nieuwe ouders ontvangen bij instroom op onze school een papieren versie van de 

schoolgids. Mocht u ook een papieren exemplaar willen, neemt u dan even contact op met de 

administratie (administratie@devrijeschoolalmelo.nl)  

 

 

 

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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Eerste schooldag van het nieuwe jaar 

De school begint weer op maandag 26 augustus voor de klassen 1 t/m 6 en voor de kleuters 

op dinsdag 27 augustus. U ontvangt hierover begin volgende week een speciale brief. De 

brief bevat belangrijke informatie. Wilt u de inhoud dan ook goed doornemen en de brief 

bewaren?  

 

Dank voor alle hulp in school! 

Als school zijn we bijzonder blij met de inzet van heel veel ouders. Het is te veel om op te 

noemen, maar we zijn zeer tevreden over de ouderbetrokkenheid. Het is overigens ook vaak 

voor ouders plezierig om wat te kunnen betekenen en om verder kennis te maken met de 

school. Als dank voor ieders inzet ontvangt u volgende week een kleine zonnige attentie 

namens alle medewerkers.  

 

Renovatie andere toiletgroepen + alle vloeren 

In de zomervakantie wordt weer hard gewerkt aan het opknappen van de toiletten. De andere 

toiletblokken worden gedaan en de nieuwe vloeren worden gegoten.  

Ook zal de zonnewering gemonteerd worden bij de lokalen van 1 t/m 6.  

 

Gezonde voeding…. 

Als school vinden we verantwoorde en gezonde voeding van belang. Er is een protocol 

opgesteld hoe hier als school mee om te gaan. Dit zal u aan het begin van het nieuwe 

schooljaar, na bespreking in college en MR, worden toegestuurd.  

  

Jaarverslag 2018-2019  

Het is zinvol om van het afgelopen schooljaar een verslag op te stellen. Dit verslag wordt u 

vandaag via de mail toegestuurd en is ook terug te lezen op de website 

www.devrijeschoolalmelo.nl   

 

Met een hartelijke groet, goed weekend gewenst, Hans Verkley 

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Getuigschriften avond / kennismakingsavond voor ouders/verzorgers nieuwe klas 1:  

Volgende week dinsdag 9 juli van 19.30 tot 20.30u. is de getuigschriftenavond. U bent allen 

welkom om deze te bezoeken. Wij verzoeken u nadrukkelijk om geen foto’s te maken. De 

avond is bedoeld voor ouders/verzorgers en dus niet voor de kinderen. Zij ontvangen 

volgende week vrijdag de getuigschriften van hun eigen juf of meneer.  

Aansluitend is er dinsdag de kennismakingsavond voor de ouders/verzorgers van de nieuwe 

klas 1. Betrokkenen hebben hier reeds eerder een brief over ontvangen.  

 

Nieuws van de Ecoraad: 

Na de kerstvakantie zijn we gestart met de ECORAAD. Met enkele enthousiaste ouders en 

enkele teamleden zijn we in het afgelopen half jaar 4 keer bijeen geweest.  

Onlangs vroeg iemand mij: wat doet de ECORAAD eigenlijk? 

In dit VGM een korte bijdrage om aan te geven waar we zoal mee bezig zijn: 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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Er is veel om ons voor in te zetten als het gaat over duurzaamheid of over klimaatverbetering 

in en om school. We willen daarbij niet met een wijzend vingertje bezig zijn, maar in school 

proberen voor te gaan bij ouders en kinderen hoe het ook zou kunnen.  
 

We hebben over vele onderwerpen gesproken in de bijeenkomsten. We doen al veel (denk 

aan afvalscheiding). Sommige zaken zijn voor de langere termijn en vereisen uitgebreider 

onderzoek. Ook financiën spelen daarbij een rol. Er zijn subsidies mogelijk, maar hoe kom je 

daar bij?  

Concreet zijn we op dit moment bezig met: 

Onderzoek naar opvang van regenwater ten behoeve van de moestuin d.m.v. regentonnen. 

Het plaatsen van bijenkasten en het organiseren van een bijencursus. 

De aanleg van een waterspeelpomp – dit na het winnen van een prijs van € 2000,00. 

Het opstellen van een energiescan door een energiecoach van ‘duurzame scholen Twente’. 
 

Onderzoek is gedaan naar het aanbrengen van dubbelglas in de kleine raampjes van de 

lokalen. Dit levert geen besparing in energie op, want de oppervlaktes zijn erg klein.  

In school is onderzocht waar we warmte verliezen. Een slimme meter is reeds geïnstalleerd 

en op sommige plaatsen is isoleren van ramen/deuren zinvol. Enkele knoppen van de 

verwarming en de afstelling van de temperatuurregeling worden nagekeken.  

Wateropvang in een grote bak is niet reëel; kosten van het plaatsen van een bak zijn hoog 

Ook proberen we regelmatig via VGM en in het voorjaar bij de markt de ECORAAD bij 

ouders/leerlingen onder de aandacht te brengen.  
 

Na de zomervakantie gaat de ECORAAD voort. Mocht u denken: wellicht kan ik mijn 

steentje bijdragen en wil ik deelnemen aan de bijeenkomsten, neemt u dan contact op met de 

voorzitter van de ECORAAD. We zoeken met name iemand die PR-achtige zaken kan 

aanpakken.  
 

Met een hartelijke groet, mede namens de ECORAAD, 

Hans Verkley  

 

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 2 september, 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? 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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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 (conciërge/luizencoördinator). 

 

Koorschool Jong Vocaal Twente: 

We gaan definitief starten! De kinderen die zich hebben opgegeven bij juf Marieke krijgen 

z.s.m. bericht (waarschijnlijk net na de zomervakantie). 

 

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!  

  

De op één na laatste schooldag (donderdag 11 juli): 

De kinderen krijgen hun werk mee naar huis, tassen hiervoor zijn in alle klassen aanwezig 

(maar een extra doosje/tas zou handig zijn). Graag het etui schoonmaken en aanvullen. 

Voor de kleuters is dit de laatste schooldag. 

 

De laatste schooldag (vrijdag 12 juli) 

We nemen afscheid van klas 6 in de zaal, waarvoor alle ouders van klas 6 zijn uitgenodigd. 

Dit afscheid vindt plaats aansluitend op het schoolbegin. 

De schooldag is om plm.10.30 uur ten einde. De kinderen krijgen hun getuigschrift mee. 

Aansluitend worden de laatste klussen in de klas gedaan. Behulpzame ouders zijn van harte 

welkom (s.v.p. zonder kinderen). 

 

Vergeet-mij-nietje volgende week: 

Volgende week komt het laatste vergeetmijnietje van dit schooljaar uit op donderdag i.p.v. 

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

 

 



8 

 

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. 

 

 

BIJLAGEN: 
 

Kidsproof Twente: 

Binnenkort staat de zomervakantie voor de deur. Een aantal weken waarin veel ouders op 

zoek zijn naar activiteiten om samen met hun kinderen te ondernemen 

Kent u Kidsproof Twente al? Op deze website vindt u een handige Uitagenda met veel tips 

voor leuke kinder- en gezinsactiviteiten in de vakantie, originele ideeën voor kinderfeestjes 

en meer.  

 

 

 

https://kidsproof.us4.list-manage.com/track/click?u=cca18be247d896b2ff4381743&id=2683903d8f&e=e197633ce4

