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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. 05 

27-09-2019 
 

 

 AGENDA: 
 

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

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

 woe. 2 okt.   : opvoeringen toneelstuk klas 5 ‘de rode vogel’ (om 09.00u en 12.00u.) Zie 

  voor informatie bij ‘Algemene mededelingen’ 

 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 

 di. 29 okt.   : schoolbrede luizencontrole 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

do. 10 okt.   : drie kleuterklassen 

di. 29 okt.   : klas 2 Hilde 

woe. 13 nov. : klas 3 Nicole (let op; dit is tevens een werkavond) 

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 Margot/Ellen: 

* Binnenkort krijgen sommige ouders een uitnodiging mee voor een oudergesprek en/of 

een huisbezoek. Op de komende ouderavond zullen we hierover nog uitleg geven. 

* Woensdag 2 oktober gaan we kijken naar de opvoering van "de rode vogel" 

* Vrijdag 4 oktober zijn we weer een dag in het bos! 

* Woensdag 9 oktober gaat juf Margot naar de bijeenkomst van kleutercoördinatoren. 

Juf Anny is deze dag in de klas. 

* Donderdagavond 10 oktober is er een ouderavond. We verwachten van elk kind een 

ouder. Mocht u verhinderd zijn wilt u dit dan aan Ellen of Margot doorgeven? 
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Kleuterklas Nienke/Kim: 

*  Aanstaande maandag 30 september is juf Kim in de klas. Meneer Hans leest aan het 

einde van de dag voor en sluit de dag met de kinderen af. 

*  Alle ouders die vorige week mee zijn geweest naar de Greftenhoeve om bessen te 

plukken, heel erg bedankt voor de gezellige ochtend. Er is samen met de kinderen jam 

van gekookt! De kinderen krijgen allemaal een klein potje mee naar huis. Wacht niet 

te lang met opeten, de houdbaarheid is beperkt. Het zou fijn zijn als de lege potjes 

weer mee naar school mogen om volgend jaar weer te kunnen gebruiken. 

* Wie wil er tijdens de Kinderboekenweek voorlezen aan het einde van de dag? Er zijn 

nog wat plekjes in te vullen, kijkt u nog even op het prikbord bij de klas? 

 

Klas 1 Annemiek/Wendy:   

*    We hebben al van enkele ouders mooie potten, pannen, houten lepels, soeplepels etc. 

gekregen. Er wordt met zeer veel plezier mee gespeeld in de zandbak. Mocht u nog 

iets hebben: meer is nog steeds welkom. 

*        Vorige week kwam de deels ingevulde versie van de actielijst mee met het VGM. 

Enkele ouders hebben de lijst op school al aangevuld. Wilt u allemaal de lijst invullen 

of mij mailen wat u wilt doen? De lijst mag u ook ingevuld meegeven aan uw kind. 

Nog niet iedereen heeft dit gedaan!! 

*        Er hebben zich 4 klassenouders gemeld!! We komen maandagavond voor eerst bij 

elkaar. Jullie horen dan spoedig meer. 

*  We hebben heerlijke soep kunnen maken van de meegebrachte groente. Dank 

daarvoor. We hebben ook enkele pompoenen gekregen. Hier gaan we op een later 

tijdstip nog pompoensoep van maken.  

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

van naam inleveren bij juf Annemiek. 

*        Vanaf volgende week tot de herfstvakantie hebben we rekenperiode. We gaan veel 

tellen. Nu is het heel fijn als we veel eikels en kastanjes hebben om mee te tellen. Wilt 

u samen met de kinderen zoeken en deze meegeven naar school? Wat hebben we al 

veel gekregen, meer mag nog!! 

*        Wie wil op maandagmiddag helpen met het handwerken (zie informatiebrief van 

vorige week)? Voor de woensdag hebben zich enkele ouders gemeld (mag nog meer 

hoor als u het leuk vindt om te helpen). 

* De eerste twee kinderen zijn klaar met hun borduurlapje voor de handwerktas. Mijn 

moeder wil er wel wat in elkaar zetten maar wie wil nog meer helpen de 

handwerktassen in elkaar te zetten? 

*        Juf wendy was afgelopen dinsdag voor het laast in de klas. Ze is nu met 

zwangerschapsverlof. De kinderen hadden een tekenboekje voor haar gemaakt. Vanaf 

komende dinsdag is juf Maaike in de klas, dit zal tot ongeveer half februari zo zijn. 

*        Gisteren was oud-collega juf Marloes een dagje in de klas om te kijken. Zij gaat mij 3x 

vervangen als ik rekenspecialisten-dag heb van Stichting Vrijescholen Athena. 

Komende vrijdag 4 oktober is het de eerste keer dat juf Marloes mij vervangt. 

*        De kinderen mogen een kleine speelgoed autootje, fietsjes, bootjes, luchtballonnen 

enz. meenemen i.v.m. de Kinderboekenweek. Ieder kind mag één ding meenemen, met 

daarop een naamstickertje en het een mooi plekje geven in de gang. Mochten de 
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kinderen nog leuke kinder/prentenboeken hebben die verband houden met reizen, dan 

mogen deze boeken graag mee naar school. 

 

Klas 2 Hilde: 

*  Intakelijst voor oudergesprekken hangt bij de klassendeur. Graag invullen 

*  Ouderavond 29 oktober, aanvang 20.00 uur. 

*  Denkt u aan het lief en leed potje, 10 euro . 

*  Theater Sonnevanck, de voorstelling ‘Het bangedierenbos’ op dinsdag 15 oktober bij 

het Theater Hof 88. We hebben ouders en vervoer nodig om daar te komen. Bij de klas 

komt een lijst te hangen, hier kun je je inschrijven. 

 

Klas 3 Nicole: 

* Denkt u aan het Lief&Leed geld?!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. 

* De kinderen mogen volgende week een aantal oude kranten of papier (zonder lijm of 

plastic) meenemen. We proberen er in de klas weer nieuw papier van te maken. 

Wanneer iemand het leuk vind om hier in de klas bij te helpen graag even overleggen 

over geschikte tijden. 

 

Klas 4 Joost/Wendy: 

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

van naam inleveren bij meneer Joost of een van de klassenouders. 

* Helaas heeft nog niemand zich aangemeld om de borduurlapjes om te zomen. Jammer 

want we willen graag beginnen. Degene die wil helpen kan zich bij juf Carmen       

(klas 6) melden. 

*  Dinsdagavond 24 september hadden we de eerste ouderavond van dit schooljaar. Het 

was een fijne avond, bij deze wil ik alle ouders bedankt voor de komst. 

 

Klas 5 Marieke: 

* 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. 

* Willen de mensen die de ouderavond hebben gemist contact opnemen met de 

klassenouders of Marieke om bijgepraat te worden? 

* De activiteitenlijst heb ik donderdag rondgemaild. Willen jullie via de mail, of via de 

lijst die op het prikbord hangt aangeven waar en met wat je de klas kunt helpen? 

* Willen jullie de kinderen helpen herinneren dat ze al hun kleding en spullen voor het 

toneelstuk bij zich hebben a.s. maandag? We spelen maandag en dinsdag de 

generales.  

* Wij hebben 7 chauffeurs nodig op donderdag 31 oktober (i.v.m. de verjaardag van juf 

Marieke). Je kunt je aanmelden bij Ilse of Ilona. 

* Op maandagavond 23 september hebben twee teams uit klas 5 mee gedaan met het 

schoolkorfbal toernooi. Er werd fanatiek en met veel plezier gespeeld! Ook was er 

enthousiast publiek om onze teams aan te moedigen. Het was een leuke en sportieve 

avond! 
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Nieuws van de directeur: 

Waldorf Festival in Maarssen 

100 jaar geleden werd de eerste vrijeschool opgericht door Emil Molt, 

directeur van de Waldorf fabriek en vorm gegeven door Rudolf Steiner. 

Met tal van festiviteiten is dit jubileum gevierd en op 20 september j.l. was 

er een landelijke viering in Maarssen. Rond de 3000 mensen uit de 

vrijescholen waren in De Fabrique. Wij waren uiteraard ook bij deze 

feestelijke en levendige dag. Er waren vele boeiende activiteiten. 

Binnenkort wordt op de website van de Vereniging van Vrijescholen  (www.vrijescholen.nl) 

uitgebreid teruggeblikt op deze dag. 

 

Kinderboekenweek van start 

Het thema is dit jaar reizen en een heuse tentoonstelling siert deze weken de school. In de 

gangen en in allerlei hoeken is het thema terug te vinden.  

De Kinderboekenweek is een feest en vandaar dat we vandaag twee voorstellingen hebben. 

De titel is ‘Kaft, Blaadjes en Letters” en ik kijk er naar uit.  

        
 

Maandag staat de weekopening in het teken van de Kinderboekenweek. De klassen krijgen 

weer enkele nieuwe boeken voor hun klassenbieb. En ter gelegenheid van 100 jaar Waldorf 

én de kinderboekenweek ontvangen alle kinderen een mooie attentie.  

 

Ecoraad weer bijeen 

Afgelopen dinsdagavond is de Ecoraad van onze school weer bijeen geweest. In het tweede 

bestaansjaar van de raad hebben we afgesproken om vier keer bijeen te komen dit schooljaar. 

http://www.vrijescholen.nl/
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We hebben een aantal lopende zaken doorgenomen zoals het plaatsen van bijenkasten en de 

opvang van regenwater voor de tuin. Het planten van nieuwe bomen nabij de moestuin is 

besproken. Voor dit laatste kunnen we waarschijnlijk een subsidieregeling benutten.  
 

Verder ontvangen we spoedig offertes voor het plaatsen van de waterspeelpomp bij het 

kleuterplein. En deze week wordt ook het rapport van de  energiescan besproken met de 

mensen die dit hebben opgesteld. De scan is bedoeld om inzicht te krijgen welke 

energiebesparende maatregelen getroffen kunnen worden. We kunnen daar ongetwijfeld ons 

voordeel mee doen. Hierover later meer.  

Mocht u tips hebben voor de Ecoraad, neemt u dan gerust contact op met Merijn of met Hans 

& Grietje.  

 

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. 

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) 

Michaelfeest: 

Iedereen die heeft geholpen (of op dit moment nog aan het helpen is) met broodjes, vliegers, 

knutsel of een andere feestelijke activiteit alvast heel erg bedankt! Wij genieten nog even van 

het theater/circus voorstelling. 

 

 

Het drakenspel op het grote plein…spannend….. 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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Klas 5 en 6 bezig met oogsten van biet, winterpeen en vlas 

 

Fietsenstalling 

Ondanks het oproepje in het vorige Vergeetmijnietje om de fietsen in de stalling te zetten en 

niet ernaast of tegen de heg, zagen we deze week dat toch niet alle fietsen in de stalling 

stonden…… Ouders, wilt u hier op toezien? Of (als uw kind zelfstandig naar school komt) 

dit aan uw kind doorgeven?! 

 

Gevonden/verloren voorwerpen 

Komende week ligt de inhoud van de mand met gevonden voorwerpen uitgestald in de gang 

bij het keukentje. Kijkt u ook even of er iets van uw kind(eren) bij ligt? Wat aan het einde 

van de week overblijft gaat naar de kledingcontainer. 

 

Inloopochtend en inschrijfavond nieuwe kleuters: 

A.s. maandag 30 september is er een informatie- en inschrijfavond op onze school, aanvang 

20.00u. Deze avond is bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben. Kent 

u iemand in uw omgeving die belangstelling heeft voor onze school? Attendeer hem/haar 

dan op deze avond. 
 

Toneelstuk "De Rode vogel" 

Klas vijf heeft de afgelopen weken hard gewerkt om het verhaal van de Rode vogel ten 

tonele te kunnen brengen. A.s. woensdag 2 oktober spelen we dit muzikaal omlijste verhaal 

twee keer. 's Ochtends om 9.00 uur mogen de kleuters en de eerste klas komen kijken en 

geïnteresseerde ouders. Om 12.00 uur spelen we voor de overige klassen en ouders.  
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Muziekavond vrijdag 4 oktober a.s.: 

Volgende week vrijdagavond 4 oktober kun je je muzikale 

kwaliteiten weer laten zien en horen in onze mooie zaal. De 

avond begint om 19.30u. Maandag kunnen de 

aanmeldformulieren nog worden ingeleverd bij juf Marieke of 

bij de eigen klassenleerkracht.  

Hieronder alvast de spelregels voor volgende week: 

-De deur gaat open om 19.15u. 

-Instrumenten op het podium 

De muziekavond duurt van 19.30u. tot plm. 20.30u.  

Na afloop is er koffie/thee/sap (€ 0,25) 

 

Jong Vocaal Twente 

Het koor gaat starten! Na de herfstvakantie gaan we beginnen. Spoedig komt via de 

mailadressen die zijn doorgegeven meer informatie. Opgeven kan nog steeds bij juf Marieke. 

We zullen starten met 2 groepen, ingedeeld op leeftijd. Kinderen vanaf de eerste klas kunnen 

mee komen zingen. 

 

Sparen voor boeken: 

Ook dit jaar willen we als school uw hulp inroepen bij het sparen voor boeken. Mocht u de 

komende tijd bij de BRUNA winkel boeken kopen, wilt u de kassabonnetjes dan voor ons 

bewaren? 

Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’? 

Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren 

de kassabon in op school bij juf Grietje, juf Carmen of juf Marieke.  

De school verzamelt alle kassabonnen van 2 t/m 13 oktober 2019; 
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De Bruna-winkelmedewerker telt na inlevering de kassabonbedragen bij elkaar op en de 

school ontvangt een waardebon; 

De school mag dan t/m 15 december 2018 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken 

uitzoeken in de betreffende Bruna-winkel. 

Helpt u mee?! 

 

Najaarsmarkt zaterdag 9 november a.s. 10.00u. tot 13.30u. 
Op zaterdag 9 november zal er een Najaarsmarkt worden gehouden in de school. Er zijn al 

een groot aantal standhouders, waarvan sommigen al jaren op de markt komen, maar er zijn 

ook nog enkele plaatsen beschikbaar. We hebben nu al kramen met o.a. honing, bijenwas, 

kaarsen, boeken, houten speelgoed, poppen, viltcreaties, kransen, kinderkleding, stoffen, 

kralen, kettingen, schoonheidsproducten e.d. Ook is er een gezellig restaurant met 

koffie/thee, ranja, taarten, belegde broodjes en soepen verkocht worden. Mocht u zelf een 

kraam willen, of iemand kennen die met een kraam op de Najaarsmarkt wil staan, dan kunt u 

voor informatie en/of direct aanmelden contact opnemen met de ‘marktmeester’ via 

alex.moelard@gmail.com of 06-21814893. De kosten voor een plek zijn 10% van uw omzet 

deze ochtend. Deze inkomsten worden gebruikt voor diverse doeleinden binnen en buiten de 

school.  

  

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 13.00u. en 16.30u. 

Kerstspel: 20 december 16.30u. en 19.30u. 

Driekoningenspel: 10 januari 16.30u. en 19.30u. 

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 

 

 

 

 

 

mailto:alex.moelard@gmail.com
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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. 

 

Herfst…. 

De zon heeft afgelopen week het herfstpunt bereikt, waarbij dag en nacht even lang zijn en 

de nacht het steeds meer zal gaan winnen. In de natuur kun je merken dat de groei tot staan is 

gekomen. Bloemen raken uitgebloeid, bladeren beginnen geel te worden en te verdorren. De 

natuur begint zich duidelijk voor de bereiden op de winter. Zij wordt stil en komt tot rust. 

We omhullen ons met dikkere kleding en sluiten ons daardoor van de buitenwereld af. 

Michaël, de engel van goed en kwaad, geeft ons daarvoor de kracht die we nodig hebben. 
 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIJLAGEN: 

 
Info bulletins dokter Slot: 

Hierbij weer een nieuw infobulletin van dokter R.M. Slot, arts integratieve geneeskunde: 

infobulletin dokter Slot “De eerste 1000 dagen: hoe je het hele latere leven van je kind kunt 

beïnvloeden” 

http://www.e-act.nl/ah/site?b=dGVtcGxhdGUuaWQ9MjgzMDQ2JnJlbGF0aW9uLmlkPTIyMDMxNjYmYWRtaW4uaWQ9MTEyNyZhY3Rpb24uaWQ9MCZ0cmlnZ2VyLmlkPTAmbWFpbGluZy5pZD0yNTE4ODUmcGFnZVRlbXBsYXRlLmlkPTI4MzA0NiZlbWFpbC5pZD0yNTM1NjM0OTA=
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Loes Cursusbureau: 

Op 1 oktober organiseert het Loes Cursusbureau een cursus Pubers met Pit in de Schouw in 

Almelo (geschikt voor ouders van groep 8). Er zijn nog enkele plekken vrij om deel te 

nemen. Meer info zie: cursus Pubers met pit 

 

Theater Sonnevanck: 

Theater Sonnevanck is een van de negen landelijke BIS jeugdtheatergezelschappen, 

gevestigd in Enschede. Sonnevanck maakt nieuw muziektheater, inhoudelijk solide en 

avontuurlijk in de vorm, voor iedereen vanaf 4 jaar. Ze spelen ruim 400 voorstellingen per 

jaar voor meer dan 40.000 kinderen, jongeren en volwassenen in kleine en middenzalen van 

de theaters, in speellokalen van basisscholen en op schoolpleinen van middelbare scholen in 

een tot theater omgebouwde vrachtwagentrailer. Sonnevanck werkt structureel samen met 

artistieke partners in en buiten de eigen regio en heeft een eigen huis met theaterzaal in 

Enschede. 

Het nieuwe theaterseizoen staat op het punt van beginnen! In deze nieuwsbrief lees je er alles 

over: Theater Sonnevanck 

 

 
 
 

 

 

 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/11437-2019-10-01.html
https://www.sonnevanck.nl/

