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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. 39 

11-07-2019 
 

 

AGENDA: 
  

 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 

 ma. 2 sept.   : spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20-14.35u. 

 di. 3 sept.   : schoolbrede luizencontrole 

 do. 5 sept.   : algemene ouderavond met Paul van Meurs; thema: periodeonderwijs 

 vrij. 20 sept.  : studiedag Stg. Athena; alle kinderen hele dag vrij 

 ma. 23 sept.  : openbare weekopening, aanvang 8.30u. 

 woe. 25 sept.  : inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u (deze inloopochtend is 

  bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben) 

 ma. 30 sept.  : informatie- en inschrijfavond van 20.00-21.30u. (deze avond is bedoeld 

  voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben) 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

    di. 3 sept.   : nieuwe eerste klas Annemiek/Wendy         

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie Kleuterklassen: 

* De zonnekinderen krijgen vandaag van hun juf (fen) een  cadeautje: een gymnastiek-

tas. 

Deze zal na de zomervakantie op school gebruikt gaan worden. Wilt u dan het tasje 

weer meegeven naar school? 

 

Nieuwe eerste klas 2019-2020 Annemiek/Wendy: 

*        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 4 Marieke: 

* Alle ouders die deze week hebben helpen poetsen en inpakken; heel erg bedankt.  

mailto:a.geertsma@devrijeschoolalmelo.nl
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* Hebben jullie allemaal de mail over het getuigschrift en de toetsgesprekken 

ontvangen?  

Het lijstje waarop je je kunt inschrijven (voor volgend jaar dus) hangt nog op het 

prikbord. 

* Denken jullie aan het meegeven van de etui (en andere zaken) direct op de eerste 

schooldag? We hebben de spullen die dag echt nodig! 

 

Klas 5 Carmen/Wendy: 

* Morgen, vrijdag 12 juli, vanaf 10.45 uur kunnen we nog mensen gebruiken die helpen 

schoonmaken en uitruimen.  

* We zoeken nog mensen die de overgordijnen willen wassen en wat planten willen 

onderhouden. 

* Ook maandag 9.00 uur kunnen we mensen gebruiken die helpen om klas 6 in te 

ruimen. Wij wensen u allen een hele goede vakantie en tot in het nieuwe schooljaar. 

 

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. 

*        Het is handig dat de kinderen morgen een klein doosje of  iets dergelijks 

meenemen. 
*        De kinderen krijgen vandaag al hun spullen mee naar huis in een doos of bigshopper.                

          Heel graag echt alle spullen vandaag mee naar huis en niet op school laten staan! 

*        Alle mensen die geholpen hebben met het afscheidsfeest hartelijk dank. Ouders,  

                kinderen, collega’s en nog veel andere mensen, jullie hebben er echt een grandioos  
              feest van gemaakt!!! Dank voor het mooie fotoboek en “kinderboek”. 
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Nieuws van de directeur: 

 
Een kleine greep uit een collectie mooie foto’s van dit afgelopen schooljaar… 

 
 

Ik wens u samen met uw kinderen een zonnige en fijne zomervakantie toe en hoop u gezond 

eind augustus weer te ontmoeten.   

 

Met een hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 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 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) 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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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) 

 

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 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). 

 

  

 

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. 
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BIJLAGEN: 
 

Bibliotheek Almelo: 

De vakantie staat nu echt voor de deur. De bibliotheek blijft gewoon geopend, en heeft voor 

thuisblijvers leuke activiteiten georganiseerd! 

Kinderen kunnen kosteloos aanschuiven bij de activiteiten van de Maakplaats. Vooraf wel 

even opgeven. 
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MINI cursus Bushcraft in Almelo 

 

 

  

Overleven in de natuur met Bushcraft: 

  

Gedurende de week houden we ons bezig met school, werk, sport, gamen en onze 

mobiele telefoon. In die dagelijkse sleur staan we helemaal niet stil bij hoe 

vanzelfsprekend alles is, van boodschappen doen voor het avondeten tot het aansteken 

van het fornuis. Op zaterdag 24 augustus zetten we de knop om en gaan we van 10.00 

uur tot 16.00 uur genieten van de natuur! Groene Loper Almelo organiseert samen met 

Bushcrafters Johan de Ruyter en Merijn Knippers en Erve de Wateregge een 

onvergetelijke dag voor jong en oud.  

Bij Bushcraft gaat het om je thuis voelen in de natuur en die natuur zien als een enorme 

voorraadkamer gevuld met eten, drinken, slaapplaatsen en natuurlijke geneesmiddelen. 

Het lijkt iets voor de doorgewinterde kampeerder en buitenmens, maar deze Bushcraft-

dag is voor iedereen geschikt. Zowel voor vader, zoon en /of dochter als voor moeder, 

zoon en/of dochter. En natuurlijk ook voor fitte opa’s, oma’s en kleinkinderen. Hoe leuk 

is het om samen met je zoon of dochter een dag terug naar de natuur te gaan?!  

 

                              

 

Tijdens deze Bushcraft-dag leer je, onder begeleiding van een doorgewinterde 

Bushcrafter, vuur maken zonder lucifers en boven dat vuurtje ga je vervolgens je eigen 

eten bereiden. Ook leer je hoe je veilig kunt werken met een mes. Door deze  



8 

 

 

activiteiten zal je meer begrijpen, meer zien en vooral meer gaan houden van de  

natuur en het echte “outdoor” leven!   

Samen gaan we ervoor zorgen dat jullie vaker van de gebaande paden af willen wijken 

en even terugkeren naar de natuur. Waar jullie te allen tijde je eigen avonturen kunnen 

maken en beleven. Ook gaan we met stoere landrovers naar het bos om daar allerlei 

handigheden te leren, die op je verdere levensweg zeker van pas zullen komen. We 

organiseren deze dag op “Erve de Wateregge” in het buitengebied van Almelo. 
 

 

Promma: 
10.00 uur  Ontvangst op Erve Wateregge en aanvang van het programma.  

ca. 16.00 uur einde 

Prijs per vader/zoon-moeder/dochter is slechts € 40,00 voor TWEE personen incl. een 

firesteel, een goed mes voor de ouder en een goed/veilig mes voor het kind;  

eten en drinken, een stoere pet  

en een geweldige ervaring om mee naar huis te nemen! 

Aanmelden is vereist, en kan hier! 
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