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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. 01 

30-08-2019 
 

 

 AGENDA: 
 

 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) 

 vrij. 27 sept.  : Michaëlsfeest 

 ma. 30 sept.  : informatie- en inschrijfavond, aanvang 20.00u. (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.   : klas 1 Annemiek/Wendy  

woe. 25 sept. : klas 5 Marieke    

       

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen: 

* Aan het begin van de zomervakantie heeft u een bericht ontvangen over de bosdagen. 

Op de volgende data willen we weer naar het bos gaan: 

- woensdag 4 september 

- woensdag 11 september (alleen klas Margot/Ellen en klas Kim/Nienke) 

- vrijdag 4 oktober 

- vrijdag 11 oktober 

Wie zou op (één van) deze dagen kunnen helpen in het bos? U kunt zich opgeven via 

de lijst op het prikbord. 

* Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze bosdagen een lange broek en dichte schoenen 

of laarzen aan heeft. De kinderen moeten deze dagen gewoon een tas met eten en 

drinken meenemen en eten hun eigen fruit. 

De bosdagen beginnen om 8.45 u en eindigen op woensdag om 12.30u. en op vrijdag 

om 13.45u. 

* We vragen €7,50 per kind voor het lief-en-leedpotje. Wilt u dit in een gesloten envelop 

voorzien van naam meegeven? 
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Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Maandag 9 september gaan we blauwe bessen plukken bij de Greftenhoeve. Wie wil er 

rijden? 

Wilt u uw kind geschikte kleding/jas aandoen en laarzen? Het is daar nl. erg vochtig 

op het gras. Geeft u reserve schoenen mee als uw kind geen laarzen heeft? Denkt u aan 

autostoeltjes/zitverhogers? 

* Wilt u de boterham van uw kind een extra keertje doorsnijden? 

* Wilt u een naam zetten op de fruitbakjes? 

* Het ophaalrooster van vorig jaar hangt op het prikbord. Kijkt u even of het nog klopt? 

* Ook hangt er een verjaardagrooster, wilt u dit invullen? 

 

Kleuterklas Nienke/Kim: 

* Op woensdag 18 september willen we (als er nog genoeg bessen zijn!) bessen gaan 

plukken bij de Greftenhoeve in Vriezenveen. We vertrekken meteen na de dagopening 

en zullen uiterlijk om 12.00 u terug zijn. Wie wil er meerijden? U kunt zich opgeven 

via de lijst op het prikbord.  

 Denkt u deze dag aan gepaste kleding, regenlaarzen (het gras kan nog nat zijn) en een 

stoelverhoger? De kinderen hoeven deze dag geen fruit mee te nemen. De 

'rustdagkinderen' die ouder dan 4 jaar en 3 maanden zijn, mogen deze dag ook komen. 

Wilt u dit dan wel even doorgeven aan Kim of Nienke? 

* Wie wil er op donderdag 19 september in de klas jam komen maken van de geplukte 

bessen? Ook hiervoor hangt een lijstje op het prikbord. 

* Er is in de vakantie veel schoongemaakt, gewassen en gestreken door ouders en 

grootouders. Zelfs de poppen zijn 'opgefrist' en hebben nieuwe kleertjes. We willen 

iedereen heel erg bedanken voor alle hulp! 

 

 

Klas 1 Annemiek/Wendy:   

*  Dinsdag 3 september is de eerste ouderavond van dit schooljaar. Deze avond zal in het 

kort gaan over de start van de klas, de eersteklasser, de lesstof en natuurlijk het leren 

lezen en ook over algemene zaken, die dit jaar aan bod komen. Neemt u uw agenda 

mee? Wilt u zich s.v.p. afmelden als u niet kunt komen? 
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*    Wie wil er iets bakken voor de ouderavond? Graag uiterlijk maandagmiddag aan 

Annemiek melden/mailen.  
 

Klas 3 Nicole: 

* We zijn deze week enthousiast begonnen met verhalen over de eerste scheppingsdagen 

uit het oude testament en verhalen over de weg van graan naar brood.  

* We kunnen nog hulp gebruiken van ouders die ons dit jaar willen helpen met het 

organiseren van een aantal uitjes m.b.t. verschillende ambachten. Graag even met mij 

overleggen. 

* Gisteren genoten de kinderen van hun eerste gymles in de gymzaal. De meesten 

hadden hun gymspullen al goed voor elkaar. Vanaf volgende week ga ik ervan uit dat 

alle kinderen elke donderdag in een aparte tas meenemen: gymschoenen, en een wit 

(onbedrukt) shirt en wit,blauw of zwart broekje om te kunnen gymmen. 

* Deze week heb ik nog geholpen, maar vanaf volgende week moeten de kinderen hun 

spreuk echt kennen. Kunt u uw kind waar nodig hierbij helpen? 
 

Klas 4 Joost: 

* Dit jaar gaat klas 4 (nadat de leerlingen klaar zijn met breien) borduren. 

Ik zoek nog iemand die de gewassen en geknipte lapjes, met dank aan juf Anny, wil 

omzomen op de naaimachine, zodat wij de lapjes volgende week donderdag kunnen 

gaan beschilderen. 

Aanmelden kan bij Carmen, leerkracht klas 6. 

 

Klas 5 Marieke: 

* We zijn al weer heerlijk begonnen en werken steeds een beetje harder deze week. We 

zijn bezig een muziek/toneelstuk in te studeren en richten ons enigszins (dus onder 

voorbehoud) op 2 oktober als opvoeringsdatum, waarschijnlijk 's ochtends. Wie wil 

helpen met wat decor/kledingachtige zaken? Graag even melden bij Marieke. 

* Op het prikbord hangt een intekenlijst voor de oudergesprekken over de 

getuigschriften. Mocht je echt niet kunnen op de aangegeven momenten dan is het 

mogelijk om met mij een andere afspraak te maken. Voorlopig zal ik ook (deels) de 

woensdagmiddag beschikbaar zijn. 

* De kinderen hebben een schoolagenda gekregen. Willen jullie helpen met het 

invullen/lezen/plannen waar nodig? Een beetje versieren mag, maar het is wel handig 

als de dagen vd week leesbaar blijven. In de klas hebben we het hier ook over gehad. 

Op mijn bureau ligt de klassenagenda waar altijd al het huiswerk/afspraken instaan, 

zodat iedereen kan controleren of de eigen agenda compleet is. 

* De eerste ouderavond van dit jaar is op woensdag 25 september. Mocht je niet kunnen, 

dan graag afmelden bij Marieke. Willen jullie de agenda's meenemen? 

 

Klas 6 Wendy/ Carmen: 

* Volgende week beginnen we in de klas met het werken aan ons Haps jack. Ik heb  

aangegeven dat de kinderen daarvoor veren, schelpjes, takjes of steentjes mochten 

meenemen om het jack mee te versieren. Geen opvallende kleuren... we gaan immers 

terug naar de prehistorie. 
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Klas 5 en 6: 

* Vorig jaar hebben de huidige klassen 5 en 6 aan het zeefdrukproject van WAK (Week 

van de AmateurKunst) meegedaan. De t-shirts zijn te bezichtigen in de bibliotheek.  

Ook is er een winnaar aangewezen voor het origineelste/ leukste/ mooiste/ strakste/ 

coolste t-shirt.  

De prijsuitreiking is op donderdag 12 september om 17.00 uur door wethouder van 

Rees, op de 1e verdieping van de bibliotheek. 

Na afloop mogen alle kinderen hun t-shirt mee naar huis nemen. 

 

Nieuws van de directeur: 
 

Start schooljaar 

De eerste schoolweek zit er bijna op. Met veel enthousiasme zijn we allemaal weer aan de 

slag gegaan. We startten afgelopen maandag met het ‘overvliegen’ van de oudste kleuters 

naar klas 1. In aanwezigheid van vele ouders van de nieuwe klas 1 en van klas 6 werd 

iedereen welkom geheten. Alle leerkrachten schetsten een beeld van het komende schooljaar 

en we zongen met alle medewerkers het lied “In the Quest of the holy Grail’.   

Op dinsdag begonnen de kleuters hun nieuwe schooljaar.  
 

Na enkele dagen zitten we allen al weer goed in het schoolritme.  

Uiteraard hoop ik dat u ook goed kunt terugkijken op de zomerse weken en wens iedereen 

een mooi nieuw schooljaar toe. Met de kinderen leren, spelen en werken we iedere dag en 

aan het eind van het schooljaar is iedereen dan ongetwijfeld weer een stuk gegroeid letterlijk 

en figuurlijk.  
 

Schoolgebouw 

Er is hard gewerkt aan het schoolgebouw deze zomervakantie. 

Aan het begin zijn alle houten vloeren weer behandeld en daarna zijn de toiletblokken onder 

handen genomen. Deze zijn op wat kleinigheden na zo goed als klaar.  

Ook is er bij klas 1 t/m 6 zonwering aangebracht. Dat is in deze nazomerse periode geen 

overbodige luxe.  

Als dank en vanwege de overlast (wat overigens heel erg meeviel) hebben we van Mulder 

Vastgoedonderhoud voor ieder kind een zakje bloemenzaad ontvangen. Dat wordt vandaag 

uitgedeeld. 

                  
 

Verzoek voor invullen privacyformulier 

Vandaag ontvangt u via uw kind het formulier waarmee u uw privacy voorkeuren v.w.b. 

foto’s/video’s kunt aangeven. Wilt u op het formulier geen opmerkingen plaatsen? Dit i.v.m. 

de verwerking van de gegevens (eventuele opmerkingen kunt u met de klassenleerkracht 

overleggen dan wel een mail sturen naar administratie@devrijeschoolalmelo.nl). 

mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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Wilt u het volledig ingevulde formulier vóór volgende week vrijdag deponeren in de blauwe 

doos bij het keukentje?!   

 

Reclame  

We ontvangen in deze tijd regelmatig foldermateriaal. We delen deze niet klassikaal uit, 

maar bij de ingangen van de deur liggen dan enkele exemplaren om mee te nemen. O.a. nu 

bij de hoogste klassen materiaal voor typecursussen.  

 

100 jaar vrijeschool! 

Op 20 september wordt in De Fabrique in Maarssen het grote Waldorf100 Festival gehouden 

dat in het teken staat van 100 jaar vrijeschoolonderwijs. In 1919 werd de eerste vrijeschool 

opgericht in Stuttgart. Het event is bedoeld voor schoolteams van vrijescholen, voor ouders, 

oud-leerlingen, oud-leerkrachten, studenten en organisaties uit de vrijeschoolbeweging en 

het brede onderwijsveld. 

Zie ook www.vrijescholen.nl 
 

 100 jaar Waldorf 

In 2019 is het 100 jaar geleden dat de eerste vrije school haar deuren opende in Stuttgart. 

De school met een totaal nieuw onderwijsconcept, werd in eerste instantie opgericht voor de 

kinderen van de arbeiders van de Waldorf-Astoria-sigarettenfabriek. Emil Molt, de eigenaar 

van deze fabriek gaf daarmee gehoor aan het door de arbeiders uitgesproken verlangen naar 

goed onderwijs voor hun kinderen. Emil Molt vroeg Rudolf Steiner om een leerplan voor 

deze nieuwe school. Rudolf Steiner stond een school voor ogen, waar kinderen zich in brede 

zin kunnen ontwikkelen, zonder inperkingen door dwingende leerplanvoorschriften van de 

overheid. De officiële naam van de eerste school was dan ook Freie Waldorfschule. In de 

eerste jaren na de opening van de school in Stuttgart werden ook in andere landen van 

Europa, overeenkomstige scholen opgericht. De eerste vrije school in Nederland opende in 

1923 haar deuren in Den Haag. 

Tijdens de tweede wereldoorlog werden deze scholen in Nazi-Duitsland en door Duitsland 

bezette gebieden verboden. Pas na de tweede wereldoorlog begint dit nieuwe schooltype zich 

wereldwijd te verbreiden. In de meeste landen gebeurt dat onder de naam Waldorfschool of 

ook wel Steinerschool. Alleen in Nederland blijft het streven naar een vrije invulling van het 

leerplan zonder overheidsinmenging, in de naamgeving van het schooltype behouden. 

Ter gelegenheid van het bijna 100-jarig bestaan van de vrijeschoolpedagogie is een korte 

film verschenen, waarin in vogelvlucht zichtbaar wordt hoe overal ter wereld leerkrachten 

proberen vanuit dit concept te werken in de context van lokale culturele- en religieuze 

tradities. Op www.devrijeschoolalmelo.nl  kunt u de link naar dit filmpje vinden.  

Tot slot….donderdag a.s. verzorgt dhr. Paul van Meurs de algemene ouderavond.  

U bent allen van harte welkom (zie elders in dit VGM).  

 

Met een hartelijke groet, Hans Verkley 

http://www.vrijescholen.nl/
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 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 

A.s. dinsdag is er weer een schoolbrede luizencontrole. Wilt u hier rekening mee houden 

door het haar van uw kind in een simple staartje of vlecht doet? Mocht u interesse hebben 

om te komen helpen, dan bent u van harte welkom vanaf plm. 09.00u. 

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

 

Algemene ouderavond op donderdag 5 september: 

Beste ouders/verzorgers, 

Binnen het kader van de start van het nieuwe schooljaar nodigen wij u van harte uit voor een 

algemene ouderavond op onze mooie school. Hiervan heeft u voor de zomervakantie al een 

vooraankondiging in het VGM kunnen zien. 

De avond vindt plaats op donderdag 5 september en begint om 19.30 uur. 
 

Wij zijn zeer verheugd dat wij Paul van Meurs (onderwijsadviseur van de begeleidingsdienst 

voor vrijescholen) bereid hebben gevonden tijdens deze avond te spreken over ons 

onderwijs. 

Deze avond is bedoeld voor alle ouders, dus zowel kleuterouders als alle ouders van de 

onderbouw (ook van de hogere klassen). Belangstellenden zijn eveneens van harte welkom. 
 

Onderwerpen o.a. 

-vrijeschoolonderwijs voor hoofd, hart en handen 

-de verschillende leeftijdsfasen van kinderen (kleuters, lagere school, voortgezet onderwijs) 

-lesstof als ontwikkelingsstof 
 

Zijn insteek zal zijn: ons mooie periodeonderwijs ( je 1½  uur per dag gedurende enkele 

weken verbinden met een bepaald vak); van daaruit zal hij zijn weg gaan naar bovenstaande 

onderwerpen.  

 

Paul van Meurs schrijft zelf het volgende over deze ouderavond: 
 

Vrijeschoolonderwijs, ruimte voor verbinding. 

“Leerstof is ontwikkelingsstof” 

“Worden wie je bent” 

“Onderwijs vanuit hoofd, hart en handen” 
 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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Een kleine greep uit slogans die we binnen het vrijeschoolderwijs goed kennen. 

Ze geven aan dat het onderwijs meer is dan cognitieve overdracht, dat het onderwijs helpt 

om het kind op het eigen levenspad te zetten, dat het onderwijs kinderen ondersteunt in hun 

ontwikkeling in de meest brede zin van het woord. 

Grote idealen, die leerkrachten en ouders tot in kleine details zichtbaar willen maken. 

Deze avond kijken we samen naar het bouwwerk van de vrijeschool en manieren, om vorm te 

geven aan deze idealen. 
 

Paul van Meurs, 

Onderwijsadviseur BVS-schooladvies 
 

Wij hopen velen van u op deze avond te mogen ontmoeten! 
 

Datum    : donderdag 5 september. 

Aanvang: 19.30 uur (mocht dit niet lukken, kom dan toch gerust iets later binnen). 

Eindtijd  : 21.00 uur. Na afloop is er nog gelegenheid om iets te drinken en elkaar even 

                 informeel te ontmoeten. 

Vrije entree. 

 

Adressenlijsten: 
Binnenkort ontvangt u via de mail de adressenlijst van de klas waar uw kind in zit. Indien er 

wijzigingen plaatsvinden in deze adressenlijsten ontvangt u iedere keer een aangepast 

exemplaar. Hebben er wijzigingen in uw gegegevens plaatsgevonden? Geeft u dit dan z.s.m. 

door aan de administratie van de school (administratie@devrijeschoolalmelo.nl) 

Te denken valt aan bijv. verhuizing, ander telefoonnummer, ander noodnummer, wijziging 

huisarts, wijziging burgerlijke staat etc.etc.  

Zo blijft de leerlingenadministratie van uw kind(eren) keurig op orde en uptodate. 

 

Verkeersbrigadiers gezocht! 

Wij zijn met spoed op zoek naar nieuwe verkeersbrigadiers die voor het komende schooljaar 

ons team willen komen versterken. Het veilig oversteken op de oversteekplaats op de 

Buitenhof gaat ook uw kind(eren) aan. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om één 

keer in de week te gaan brigadieren. Dat is nog geen 40 keer per jaar. Mocht u zelf niet 

kunnen, dan kunnen uw eigen ouders dit misschien wel. Grootouders zijn namelijk ook van 

harte welkom! 

Voor nieuwe brigadiers volgt er een instructiebijeenkomst van de Regiopolitie Twente. Pas 

hierna mag u brigadieren. U krijgt een officiële bevoegdheid van de burgermeester van 

Almelo, u bent vanaf dat moment verzekerd tijdens het brigadieren en u krijgt dezelfde 

rechten als een verkeersagent. Wanneer u zich aanmeldt, wordt u uitgenodigd voor een 

instructiebijeenkomst van ongeveer anderhalf uur.  

Voor meer info: 

Olav Rudzik, coördinator Verkeersbrigadiers   
  

Koorschool: 

De ouders van de kinderen die zich hebben opgegeven voor de Koorschool krijgen 

binnenkort een mail over de exacte begindatum. Voorlopig richten we ons op de periode 

mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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tussen de Herfst- en Kerstvakantie als startperiode. In de mail staan dan ook de verdere 

gegevens. Voor vragen kunt u terecht bij juf Marieke (klas 5) 

 

 

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. 

 

Het Peuterhuis en de BSO zijn weer begonnen! Het was een 

goede en vooral warme start van het schooljaar. Wanneer 

het kon hebben we deze week heerlijk buiten gespeeld, maar 

af en toe was het echt te warm om buiten te zijn en hebben 

we ons binnen prima vermaakt! 

 

 

                                             Heerlijk bezig zijn met klei…… 
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BIJLAGEN: 
 

Schaakvereniging Almelo: 

De Schaakvereniging Almelo biedt dit jaar 5 introductielessen aan samen voor slechts 1 

euro! 

Dit jaar zijn er 2 groepen, namelijk een groep op woensdag en een groep op vrijdag. 

Voor de woensdag groep is de aanvangstijd 14.30u. 

De data van de woensdag-groep zijn: woensdag 11, 18, 25 september en 2, 9 oktober 

Voor de vrijdag-groep is de aanvangstijd 18.15u. 

De data van de vrijdag-groep zijn: vrijdag 13, 20, 27 september en 4 , 11 oktober 

De lessen duren anderhalf uur en zijn voor beginners vanaf 6 jaar 
 

Ouders en kinderen die een kijkje willen nemen zijn van harte welkom in wijkcentrum de 

Schelf, Binnenhof 51-53 in Almelo. 

Voor informatie over het jeugdschaken kunt u terecht bij:  

So Ching Liu, 0628649051, s.c.liu@alumnus.utwente.nl  

of  Daniel Rameaux, 0546 827742, d.rameaux@outlook.com 

 

Scouting Kennedy: 

Ieder jaar wordt er een “KENNEDYDOEDAG”  op het scouting terrein aan de Bosrand 

georganiseerd. Voor kinderen en l ouders is dit een leuke kennismaking met dit terrein en 

activiteiten die wij doen. 

Dit jaar wordt deze dag gehouden op zondagmiddag 8 september. Op deze zondagmiddag 

kunnen de kinderen met een aftekenkaart een spelencirquit doorlopen.  

De middag is gratis en duurt van 12.00 uur tot 16.00 uur. U bent van harte welkom 

 

(Her)starten in het onderwijs? 

 

mailto:d.rameaux@outlook.com

