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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. 02 

06-09-2019 
 

 

 AGENDA: 
 

 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) 

 vrij. 4 okt.   : muziekavond, aanvang 19.30u. 

 woe. 9 okt.   : klassenpresentaties, aanvang 11.45u. in de zaal 

 di. 15 okt.   : klassenoudervergadering, aanvang 20.00u. 

 ma. 21 okt. t/m 

 vrij. 25 okt.  : herfstvakantie 

 ma. 28 okt.   : studiedag, alle kinderen hele dag vrij 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

  

di. 24 sept.   : klas 4 Joost/Wendy 

woe. 25 sept. : klas 5 Marieke 

ma 18 nov.      : klas 1 Annemiek/Wendy   

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen: 

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

voorzien van naam meegeven? 

* Wie heeft er resten gekleurde lappen stof voor ons? We willen ze in stroken knippen 

om er dan “zwierezwaaiers “ van de maken voor de kleuterklassen. Graag even 

melden bij juf Grietje 

* Wie heeft er struiken, heesters of andere vaste planten over in zijn tuin? We zijn voor 

school opzoek naar wat hogere planten om de terrasjes van de kleuterklassen wat meer 

af te schermen. Het is nu de tijd van het jaar om deze te verplanten. Graag even 

melden bij juf Grietje 

 



3 

 

Kleuterklas Margot/Ellen: 

*  Maandag 9 september gaan we blauwe bessen plukken bij de Greftenhoeve. 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?  

We vertrekken rond 8.40u. en zijn rond 11.30u./12.00u. weer terug op school. 

 

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. 

 

Klas 1 Annemiek/Wendy:   

*  Wilt u de kinderen eenvoudige gymschoentjes meegeven met ruwe zool? Deze 

schoentjes mogen in de mooie rugzakjes die de kinderen van de kleuterjuffen hebben 

gekregen. 

*    Wie heeft er nog oude potten, pannen, houten lepels, soeplepels etc. om buiten in de 

zandbak mee te spelen? 

*        Wat een mooie opkomst op de ouderavond. Dank voor de fijne avond. Volgende week 

zal ik de bijgewerkte actielijst sturen, vandaag komt  de blanco versie mee. 

 

Klas 4 Joost/Wendy: 

* Helaas is er nog niemand de borduurlapjes op komen halen om deze om te zomen. 

De kinderen hebben ze gisteren al wel geverfd. De borduurlapjes kunnen bij juf 

Carmen (klas 6) worden opgehaald. 

* We zijn het schooljaar enthousiast begonnen met verhalen uit de Edda en met de 

Aardrijkskunde Periode. Ook is meneer Niels (ROC student) begonnen aan zijn stage 

in onze klas. In het volgende Vergeet-mij-nietje zal hij zich voorstellen aan jullie. 

* De eerste ouderavond van dit jaar is op dinsdag 24 september. Mocht je niet kunnen, 

dan graag afmelden bij Joost of Wendy. Willen jullie de agenda's meenemen?  

* Op het prikbord hangt vanaf dinsdag (10-09) 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.  

 

 

 

 

 

 



4 

 

Klas 5 Marieke: 

* 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 donderdag 12 september is om 17.00u. de uitreiking van de Week van de 

Amateurkunst. Vorig jaar hebben de kinderen o.l.v. een kunstenaar mooie T-shirts 

gemaakt en de mooiste krijgt 12 september een prijs. Komen jullie allemaal kijken? 

Het is in de bieb op de 1e verdieping. Desgewenst kunnen we de oudergesprekken die 

(toevallig) op dat moment gepland staan verplaatsen. 

* De kinderen hebben gisteren een opgave formulier meegekregen voor het 

schoolkorfbaltoernooi. Het strookje mag uiterlijk a.s. maandag nog worden ingeleverd. 

Welke ouder geeft zich op om een team uit onze klas te begeleiden? Aanmelden kan 

via hetzelfde formulier. De wedstrijden worden gehouden op 23 of 24 september. 

* Om tijdens de plantkunde periode te kunnen gebruiken sparen we de Sjeffies 

(kruidenzaadjes van de Plus). Wie heeft er toevallig nog wat staan? Wij zullen er goed 

voor zorgen! 

 

Klas 6 Carmen/Wendy: 

* We zijn met onze Hapsjack begonnen. Meten, knippen en naaien. Onze 

drinkkommetjes worden in de oven gebakken (met dank aan juf Vieke) en heeft 

Merijn ons goed met de lepels geholpen.  

We zijn er al bijna helemaal klaar voor. 

  
 

* Er hebben zich al verscheidene kinderen opgegeven als verkeersbrigadier. Mogelijk 

zijn er nog meer kinderen die mee kunnen/mogen doen? Het duurt een kwartiertje en 

alle kinderen staan samen met een volwassene.  

Als alle kinderen meedoen hoeven ze maar 1x per maand te brigadieren. Vele handen 

maken licht werk... 

* De kinderen hebben vandaag hun lepel voor Haps mee naar huis gekregen. Deze gaan 

ze thuis verder schuren zodat die maandag  kant en klaar weer mee naar school kan. 

Op de stukken waar aan de binnen- of buitenkant een rondje staat getekend, mag niet 

verder geschuurd worden. 

Als de naam er is afgeschuurd graag de naam er met potlood weer opzetten.  

 

Klas 5 en 6: 

* Op vrijdag 27 september gaan de klassen 5 en 6 oogsten bij 'De witte Raaf' in 

Denekamp. Wij zoeken nog ouders die die dag mee kunnen rijden.  

We vertrekken om 8.35u. en zijn uiterlijk om 13.00u. terug.  

Inschrijflijsten hangen bij de klassendeur. 
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Nieuws van de directeur: 

Ouderbijdrage 

Hieronder treft u een brief aan over de ouderbijdrage. Mag ik u vragen om hiervoor even de 

tijd te nemen om deze te lezen?  Inhoud spreekt voor zich. Mocht u er vragen over hebben 

dan kunt u met de Stichting Athena contact opnemen. Er is een mailadres opgenomen in de 

brief.  
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Inspiratiedag kleuterleerkrachten woensdag 5 februari 2020 

Voor alle kleuterleerkrachten van de scholen van Stichting Athena is er een inspiratiedag. 

Deze is op woensdag 5 februari 2020 en alle kleuterklassen hebben deze dag vrij. 

Onderbouw heeft gewoon school deze dag.  

Datum is onlangs bekend geworden. Deze wordt op de website in de schoolkalender 

opgenomen. Wellicht voor u ook handig om dit nu al te weten.  

 

100 jaar Waldorf – feestdag op 20 september  

En voor zover nog niet bekend…op 20 september hebben alle klassen vrij. Dit vanwege de 

feestdag voor alle vrijescholen in Maarssen ter gelegenheid van 100 jaar vrijescholen.  

 

Herinnering…. 

Denkt u nog aan het inleveren van de formulieren voor de privacy-voorkeuren? Er zijn er al 

veel binnengekomen in de blauwe doos bij de keuken. Waarvoor dank.  

 

 
Appeloogst!  En nu verwerken in appelmoes, taart, appelflappen 

 

Algemene ouderavond 

Na een bespreking met het lerarenteam ’s middags was dhr. Paul van Meurs gisteravond als 

spreker uitgenodigd voor de algemene ouderavond.  

Met ongeveer 40 aanwezigen sprak hij op boeiende en bevlogen wijze over verschillende 

vrijeschoolonderwijs onderwerpen. Mooi om hem te horen vertellen over zijn vele 

ervaringen.  

 

Met een hartelijke groet, 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 7 oktober, Annemiek zal er zijn. 
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U kunt ons natuurlijk ook op andere tijden aanspreken of mailen. 

Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl   

      Hartelijke groet, Wendy (klas 1, 4 en 6) en Annemiek (klas 1) 

 

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   
 

 

 

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.  

 

 

 
                     

                     onze seizoenstafel gaat al heel voorzichtig richting herfst… 

 

 

 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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BIJLAGEN: 
 

Go-Kids Twente: 

Bij Go-Kids Twente vind je alles op een rijtje van wat er in Enschede, Hengelo, Almelo, 

Oldenzaal en omstreken voor kinderen te vinden is. Van culturele uitjes en familie uitjes, 

kindvriendelijke activiteiten agenda en kinderfeestjes tot sporten, muziekles en 

opgroeivragen. Theater, musical les of een dagje uit naar een familie museum. Gratis uitjes 

en natuurspeelplaatsen zijn we natuurlijk ook niet vergeten.Hoe fijn is het dat kinderen 

spelenderwijs hun talenten kunnen ontdekken. Go-Kids Twente wil gezinnen in actie laten 

komen waarbij er speciale aandacht is voor Culturele, Actieve, Culinaire en 

Natuuractiviteiten. 

Via onderstaande link vind je deze keer naschoolse activiteiten, najaars uitjes, spreekbeurt 

tips en andere leuke items. 

Go-Kids Twente 
 

Kaliber Kunstenschool: 

Of je kind bent of volwassene, beginner of gevorderde, je bent bij Kaliber Kunstenschool 

van harte welkom. Wil je graag een muziekinstrument leren spelen, goed kunnen zingen, 

creativiteit uiten met kunst, lekker dansen of de sterren van de hemel spelen op het toneel? 

Kaliber Kunstenschool werkt alleen met de allerbeste en geschoolde docenten die jou, met 

hun ervaring en plezier, graag willen helpen groeien. 

Uit jezelf ontstaan de mooiste dingen. Wat laat jouw hart sneller kloppen? Kom eens kijken 

naar de lessen of vraag een gratis proefles aan. 

In september starten de lessen weer. Om een goed beeld te krijgen van het aanbod, de 

docenten en de lesmogelijkheden, kun je het beste naar het open huis komen! Daar kun je 

alles zelf uitproberen, meedoen met workshops en kijken en luisteren naar diverse optredens. 

Ook leuk als je al les hebt om eens een kijkje te nemen naar alle mogelijheden! 

Open Huis: 

14 september, 12:00 - 14:30 uur, Elisabethhof 2, Almelo 

Kaliber Kunstenschool 

 

 

 

https://mailchi.mp/344936b749ec/de-1e-schoolweek-is-een-feit-in-deze-special-vind-je-naschoolse-activiteiten-najaars-uitjes-spreekbeurt-tips-en-andere-leuke-items?e=4a860ff5c8
https://content.mailplus.nl/m1/links/kaliberkunstenschool/txt347455/qHY83HqPaHzVzV9

