
1 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 03 

13-09-2019 
 

 

 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? 

 

Kleuterklas Nienke/Kim: 

* Op maandag 23 september en op dinsdag 24 september (een deel van de ochtend) en 

op maandag 30 september is Nienke afwezig. Maaike Wigger vervangt haar op 23 en 

24 september en op maandag 30 september is juf Kim in de klas. 
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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. Veel kinderen hebben al schoentjes meegenomen. Fijn! 

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

zandbak mee te spelen? 

*        Vandaag komt de deels ingevulde versie van de actielijst mee met het VGM. Ik hoop 

dat ik alle namen goed heb ingevuld en ook alles goed heb bijgehouden. Wilt u de lijst 

invullen of mij mailen wat u wilt doen? De lijst mag u ook ingevuld meegeven met uw 

kind. 

*        Wie wil er thuis voor het Michaëlsfeest op 27 september brooddeeg maken? Materiaal 

(deels) op school aanwezig. Graag melden op prikbord of aan Annemiek. 

*        Met het Michaëlsfeest 27 september mogen de kinderen een klein versierd mandje met 

vruchten/noten/fruit meenemen naar school. Zo hebben we de klas mooi versierd. 

Versieren met bijv. rozebottels/ blaadjes/ eikelpoppetje, wat bloemetjes o.i.d. 

*        De kinderen hoeven voor deze dag maar 1x drinken mee te nemen. De andere keer 

verzorg ik. 

*        Wie wil er op 27 september in de middag meelopen naar het park? Tijd wordt nog 

bekend gemaakt. 

*        Lief en leed bedrag wordt volgende week bekend gemaakt. 

* Leest u ook nog even de mededelingen over het Michaëlsfeest, verderop in dit 

Vergeet-mij-nietje? 

 

Klas 2 Hilde: 

* Leest u ook nog even de mededelingen over het Michaëlsfeest, verderop in dit 

Vergeet-mij-nietje? 

 

Klas 3 Nicole: 

* Het Lief & Leed geld voor dit jaar is 10 euro. Graag in gesloten enveloppe voorzien 

van naam inleveren bij juf Nicole of een van de klassenouders. 

* Leest u ook nog even de mededelingen over het Michaëlsfeest, verderop in dit 

Vergeet-mij-nietje? 
 

Klas 4 Joost/Wendy: 

* Dinsdag 24 september is de ouderavond. Hierin zal aandacht worden besteed aan o.a. 

de jaarindeling qua perioden, de actielijst, de klas op zich. Juf Annemieke zal deze 

avond ook aanwezig zijn om iets te vertellen over de  vierde klasser. 

* Leest u ook nog even de algemene mededelingen over het Michaëlsfeest, verderop in 

dit Vergeet-mij-nietje? 

* Op het prikbord naast de deur van het lokaal 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.  
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Klas 1 t/m 4 Michaelsfeest op vrijdag 27 september: 
De kinderen moeten uiterlijk donderdag 26 september een stevige niet al te dikke stok 

meenemen voorzien van punt en naam ongeveer 80 cm lang (geen bamboe) om broodjes mee 

te bakken. Wie wil Merijn helpen met het verzorgen van het vuur waar de broodjes op 

gebakken kunnen worden? Graag opgeven bij juf Nicole 

 

De dag krijgt een iets ander karakter dan andere jaren. In plaats van verschillende spelletjes 

op het plein is er een voorstelling in de zaal, gaan klas 1 en 2 in de middag naar het park en 

gaan klas 3 en 4 verschillende knutsels of spelletjes samen doen. Ouders zijn van harte 

uitgenodigd om in het park te komen kijken en mee te doen. Mocht u een mooie vlieger 

hebben, is het wellicht mooi om deze mee te nemen. De exacte tijd dat we in het park zijn 

wordt volgende week bekend gemaakt. 
 

Iedere klas kan wel op verschillende manieren hulp gebruiken. Bij bijvoorbeeld het 

voorbereiden van het deeg, het vastmaken van het deeg aan de stok, het lopen naar het park, 

het knutselen of spelletjes doen. Vindt u het leuk om deze dag te komen helpen of te 

helpen bij de voorbereiding geeft u zich dan op bij de leerkracht van uw kind! 

 

Van 10.05-10.20 uur is er een DRAKENSPEL dat 

gespeeld wordt door de kinderen van klas 3 en 4 op het 

plein. Ouders zijn van harte uitgenodigd om te komen 

kijken naar dit spel! Zingt u de michaëlsliederen mee? We 

zullen ze oefenen tijdens de openbare weekopening op 

maandag 23 september waarbij u ook van harte welkom 

bent. 
 

Wilt u de kinderen bladeren, eikels, kastanjes, rozenbottels, 

mooie takken e.d.  

meegeven om de gangen en klassen mee te versieren?  

 

 

 

 

Klas 5 Marieke: 

* De eerstvolgende ouderavond staat gepland op woensdag 25 september, nemen jullie 

je eigen agenda mee zodat we de actielijst voor dit jaar kunnen invullen? Mirjam 

Papenborg (IB-er) zal deze avond alvast iets vertellen over de stap naar het voortgezet 

onderwijs. Daarnaast zullen we spreken over hoe het komend jaar eruit zal zien, de 

les- en ontwikkelingsstof van de vijfde klas en het kamp volgend jaar september. 

Mocht je niet kunnen, wil je je dan bij Marieke afmelden? 

* Het geld voor het lief en leedpotje is dit jaar 10 euro. Graag in gesloten enveloppe aan 

Marieke overhandigen, of aan één van de klassenouders. 

* Opvrijdag 27 september gaan we oogsten in Denekamp. Wie wil er nog meerijden? 

We gaan rond 8.45 uur weg, en zijn om 13 uur weer terug. Opgeven kan op het 

prikbord bij de klas 

* Op 2 oktober voeren wij op 2 momenten ons muzikale verhaal 'de Rode Vogel' op. We 

spelen in 2 bezettingen op 2 verschillende tijden. Om ongeveer 9 uur spelen we voor 



5 

 

de kleuterklassen en de 1e klas en om 12 uur voor de andere klassen. Beide 

uitvoeringen zijn voor alle ouders van de school toegankelijk. 

* Voor het schoolkorfbaltoernooi zijn genoeg aanmeldingen; we gaan dus meedoen! 

 

Klas 5 en 6: 

* Donderdagmiddag 11 september om 17.00u. hadden veel vijfde en zesdeklassers zich, 

met hun ouders, verzameld in de bibliotheek. De uitreiking van de prijzen wie het 

mooiste werk had gemaakt in 

het kader van de WAK (Week 

van de AmateurKunst) was 

eindelijk daar. De wethouder 

kwam en hield een praatje en 

vervolgens werden de 

kinderen gehuldigd voor hun 

mooie T-shirts. Ze kregen een 

mooie prijs waarmee ze thuis 

nog verder konden werken en 

lezen. A.s. maandag komen 

de T-shirts terug naar school 

en dan mogen de kinderen ze 

mee naar huis nemen 
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* 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. 

 

Nieuws van de directeur: 

100 jaar Waldorf 

Volgende week vrijdag 20 september hebben alle kinderen vrij en bezoekt het team het 

landelijke festival in Maarssen ter gelegenheid van het feit dat honderd jaar geleden door 

Rudolf Steiner de eerste Vrijeschool werd gesticht.   

Het belooft een hele happening te worden. Er is een zeer uitgebreid programma. Er zijn vele 

workshops, presentaties, lezingen, optredens en exposities. Het wordt ongetwijfeld een 

boeiende en interessante dag. Voor belangstellenden zie: www.vrijescholen.nl  

 

Verlofaanvragen  

Wij verzoeken u vriendelijk om verlof voor uw zoon of dochter tijdig aan te vragen. Het 

formulier kunt u ophalen bij de administratie of downloaden op www.devrijeschoolalmelo.nl  

Het is voor onze eigen administratie vanwege de leerplichtwetgeving noodzakelijk om dit via 

deze formulieren bij te houden. Ook voor de leerkrachten is het prettig om te weten dat een 

kind een afspraak heeft onder schooltijd.  

Ik begrijp dat het niet altijd kan, maar mag ik u verzoeken om afspraken met tandarts, 

huisarts, logopedist, enz. zo veel als mogelijk buiten de schooltijden te plannen?  

 

Inloopochtend en informatieavond nieuwe kleuters 

Op woensdag 25 september is de eerste open inloopochtend in de kleuterklassen van 8.30-

10.00u. De eerste informatieavond van dit schooljaar is op 30 september van 20.00-21.30u. 

Deze ochtend en avond zijn bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school 

hebben en zijn van harte aan te bevelen om op deze manier onze vrijeschool nader te leren 

kennen.  

Kent u mensen in uw omgeving die belangstelling hebben voor onze school, attendeer ze dan 

op deze ochtend en avond! 

 

Inschrijving nieuwe kinderen  – geen wachtlijsten meer 

De belangstelling voor de school is prima. We schrijven regelmatig nieuwe kinderen in. 

Enige tijd geleden moesten we zelfs een wachtlijst aanleggen om te voorkomen dat 

toekomstige klassen 1 te groot worden. Het is prettig en zinvol om nu aan te geven dat er op 

dit moment GEEN wachtlijsten meer zijn.  

Ook zijn er plaatsen vrij op de peuterspeelzaal ‘Christoforus’. Zoals u weet zijn zij 

gehuisvest onder hetzelfde dak en werken zij ook vanuit dezelfde principes. De aansluiting 

op onze basisschool is dan ook duidelijk en verloopt voor uw kind vaak heel soepel.  

 

Bosdagen 

Terwijl de kleuterklas van juf Grietje afgelopen woensdag naar de Greftenhoeve in 

Vriezenveen was om bessen te plukken, hadden de andere twee kleuterklassen de Bosdag op 

het scouting terrein. Ik bezocht hen deze morgen. Wat is het een mooie plek en wat kunnen 

de kinderen (én hun juffen en ouders) daar genieten van de natuur. Bijzonder hoe kinderen 

http://www.vrijescholen.nl/
http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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spelenderwijs hier allerlei zaken ontdekken. Prachtig om te zien. Ook de juffen Margot, 

Nienke en Anny en enkele ouders hadden het uitstekend naar hun zin!  

 

   
 

Gelukkig…… 

Op de wal achter de school had Merijn (tuinman) een 

egel gevonden. Ook 4 jongen erbij. Het was even de 

vraag of hij ze had geraakt met de vork bij 

werkzaamheden op de wal. We hebben de egels 

verplaatst en moeder en de kids waren de volgende dag 

vertrokken. Dat was gelukkig dus goed afgelopen!  En 

nu maar hopen dat zij voldoende ontwikkeld zijn om de 

winter door te komen. Misschien zien we hen nog 

eens……..  

 

Kamp klas 6 

Volgende week van woensdag t/m vrijdag gaan de leerlingen van klas 6 op schoolkamp. 

Samen met enkele ouders en de teamleden Carmen en Ilona gaan zij naar ‘Haps’ . 

Diep in de bossen rond Apeldoorn ligt een prehistorisch dorp uit de ijzertijd. Een oase van 

eenvoudig leven welke voor de leerlingen alléén toegankelijk is door een tijdreis te maken 

naar 500 voor Chr.  

Wilt u meer weten over dit hele bijzondere project? Kijk dan op www.hapsproject.nl  

Wij wensen kinderen, ouders en collega’s heel veel plezier toe!!  

 

Zonnig weekend gewenst,  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. 

http://www.hapsproject.nl/
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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) 

 

Openbare weekopening maandag 23 september: 

Op maandag 23 september is de eerste openbare weekopening van dit jaar. We zingen dan 

over de herfst en het Michaëlsfeest en luisteren naar een verhaal. Komt allen! 

 

Koorschool: 

De koorschool zal na de herfstvakantie van start gaan. Nadere informatie volgt via de mail. 

Je kunt je nog opgeven! 

  

Het bijenvolk: 

Al enige tijd zijn we op de onze school bezig met het realiseren van een bijenkast in de 

moestuin.  

We hebben al een imker gevonden die een zachtaardig bijenvolkje heeft, een bijenkast die 

gedoneerd wordt door vereniging ‘de Grensstreek’ , een plek achter in de moestuin waar de 

bijen veilig kunnen uitvliegen en er is al wat materiaal voor een schuurtje verzamelt.  
 

Om verder te kunnen ben ik nog op zoek naar extra bouwmateriaal voor het bijenschuurtje 

en naar ouders die bijenzorgouder willen worden zodat de imker niet in zijn eentje voor de 

bijen hoeft te zorgen. Er zijn al ouders die zich gemeld hebben en er zijn nog 2 plekken over. 

Wil jij ook bijenzorgouder worden?  Mail mij dan.  
 

Globaal zal de planning als volgt zijn.  

Na de herfstvakantie beginnen we met het plaatsen /bouwen van het schuurtje en zal er een 

bijeenkomst worden georganiseerd waarin we kunnen kennismaken met elkaar en de imker. 

In het voorjaar gaan we de kast plaatsen, het bijenvolkje verhuizen en zullen we met de 

imker de verzorging van de bijen in de praktijk gaan oefenen. 
 

Mocht je bijenzorgouder willen worden, heb je materiaal, wil je helpen bouwen of denk je 

een aanvulling te kunnen bieden dan mag je mij mailen op: merijn@knippers.eu 
 

Met een hartelijke groet, 

Merijn Knippers, tuinman De Vrije School Almelo  
 

            

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:merijn@knippers.eu
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VERKEERSVEILIGHEID – HULP GEZOCHT BIJ VERKEERSBRIGADE!!  

Beste ouders/verzorgers, 

Verkeersveiligheid hebben wij allen hoog in het vaandel staan. Voor het oversteken bij de 

Buitenhof is er dan ook vele jaren een verkeersbrigade. Leerlingen van klas 6 staan daar 

dagelijks samen met ouders.  

Wij komen echter ouders te kort. Overweegt u daarom om te assisteren! Het is maar 15 

minuten en 1 keer in de week zou al fijn zijn.  

Ik schrijf het liever niet, maar na overleg met Olav Rudzik, verkeersouder van onze school 

moeten we wel vaststellen dat als er geen aanmeldingen komen, wij moeten stoppen met de 

verkeersbrigade.  

Dat kan en willen we toch niet? 
 

Wilt u helpen? Of meer informatie? Neem dan gerust contact met Hans Verkley 

(administratie@devrijeschoolalmelo.nl).  
 

Met een verkeersveilige groet, 

Olav Rudzik en Hans Verkley  

 

Kerstspelen-hulp gevraagd: 
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de Kerstspelen zijn alweer in gang 

gezet. 

Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar mensen die kunnen helpen achter de schermen, vóór 

de spelen maar ook op de dagen zelf. De speeldata zijn als volgt: 

Paradijsspel: 2 december 13.00 u. en 16.30 uur. 

Kerstspel: 20 december 16.30 u. en 19.30 uur 

Driekoningenspel: 10 januari 16.30 u. en 19.30 uur 

Wie zou er willen helpen bij het op maat maken en het strijken van de kleding voor de 

Kerstspelen en de engelenjurken voor de klassen? Het gaat om veel kleding dus alle hulp is 

hierin welkom. Het strijken kan ook goed onder schooltijd of 's avonds tijdens de repetities. 

Het gaat om de volgende periodes: kleding voor het Paradijsspel strijken en op maat maken 

vanaf 18 tot 28 november; kleding voor het Kerstspel strijken en op maat maken vanaf 11 tot 

18 december; kleding voor het Driekoningenspel strijken en op maat maken vanaf 6 tot 10 

januari.  

Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die willen helpen met schminken, tafels dekken, zaal 

klaarzetten, etc.. 
 

Mocht je het leuk vinden je met één of meerdere spelen te verbinden en/of willen helpen, 

meld je dan even bij juf Kim, juf Ellen of juf Grietje 

 

Fietsenrekken: 

Beste ouders, wilt u er op toezien of (als uw kind zelfstandig naar school fietst) tegen uw 

kind zeggen, dat de fiets IN het fietsenrek gezet moet worden?! Dus niet ernaast en ook 

zeker niet tegen de heg van onze buren aan. Er is voldoende plek voor alle fietsen. 

 

Studiedag vrijdag 20 september: 

Volgende week vrijdag 20 september is er een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

Het Vergeetmijnietje komt volgende week wel gewoon op vrijdag uit. 

mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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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. 

  

 

 
Christoforus Peuterhuis en BSO 

 

 


