
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. 07 

11-10-2019 
 

 

 AGENDA: 
 

 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 

 do. 7 nov.   : St. Maartensoptocht, aanvang 18.00u. (let op! deze datum is gewijzigd 

  t.o.v. de datum die in de schoolgids staat) 

 za. 9 nov.   : Najaarsmarkt van 10.00-13.30u. 

 woe. 13 nov.  : inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u. (deze ochtend is bedoeld 

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

 woe. 27 nov.  : 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. 29 okt.   : klas 2 Hilde/Maaike 

di. 29 okt.   : klas 6 Carmen/Wendy, aanvang 19.30u. 

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

ma 18 nov.      : klas 1 Annemiek/Wendy   

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklas Nienke/Kim: 

* Omdat de Sint Maartenoptocht nu op donderdag 7 november is, vinden er een aantal 

wijzigingen plaats in de agenda.  

Wie wil op dinsdag 5 november om 8.30 u in de kelder helpen met het in elkaar zetten 

van de lampionnen?  

Wie wil er op dinsdag 5 november een pompoen uithollen in de klas?  

 

Klas 1 Annemiek/Wendy:   

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

van naam inleveren bij juf Annemiek of bij Monique. 

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

enkele weken geleden)? Er heeft zich voor maandag nu 1 ouder gemeld. Met z’n 
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tweeën kunnen we niet 28 kinderen helpen. Wie helpt nog meer op maandag? A.s. 

maandag 14/10 gaat het handwerken niet door. 

*        Na de herfstvakantie start ik met oudergesprekken. Vandaag gaat er een lijst met 

data/tijden mee, zodat u zich kunt oriënteren. Deze lijst niet invullen. Alleen de lijst 

die op het prikbord hangt, invullen! 

*        Wij gaan 15 oktober naar de theatervoorstelling “Het Bangedierenbos”. Er zijn nu 

meer dan genoeg auto’s. Als u het leuk vindt om mee te gaan kunt u natuurlijk gerust 

mee. Heeft u zich opgegeven en zou het u goed uitkomen dat u niet mee hoeft, meld 

dit dan even bij mij. We zullen om 12.00u. vertrekken. We moeten om 12.20u. 

aanwezig zijn. De voorstelling duurt ongeveer een uur en begint om 12.30u.  

*        Ik zou graag lege eierdozen van 10 stuks willen hebben. Kunnen we gebruiken om 

mee te rekenen. 

 

Klas 2 Hilde: 

*  Ouderavond 29 oktober, aanvang 20.00 uur. 

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

 

Klas 3 Nicole: 

* Afgelopen dinsdag brachten we een bezoek aan het Bolletje Museum en Molen De 

Hoop. Ouders die hielpen organiseren of meereden nogmaals hartelijk dank hiervoor. 

Ik kocht zonder het de kinderen te vertellen een kilo pannenkoekenmeel bij de molen 

en vrijdag helpt Francisca ons er lekkere pannenkoeken van te bakken. Dat is toch een 

fijn ambacht! 

* I.v.m. de periode over papier en boek, en als mooie afsluiting van de 

Kinderboekenweek, zijn we volgende week vrijdag welkom bij drukkerij Lulof aan De 

Grenzen 7. Graag gaan wij in kleine groepjes op de fiets hiernaartoe en hopen dat er 

voldoende ouders zijn die ons hierbij kunnen begeleiden. Graag z.s.m. opgeven op het 

prikbord bij de klas of even aan mij melden. De groepjes vertrekken om de beurt vanaf 

ongeveer 9.15u. We verwachten rond 11.00u. weer terug te zijn op school.    

 

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. 

 

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. 

* Helaas hebben zich nog niet voldoende mensen opgegeven om mee te fietsen naar het 

Zone College op dinsdag 15 oktober. We willen na het dagbegin vertrekken (rond 8.40 

u.) en zijn rond 11.30u. weer terug. Wie kan er nog met ons mee? Anders zullen we 

het bezoek helaas moeten afzeggen. Alle kinderen hebben die dag dus een fiets nodig. 

* Heeft iedereen de link naar de Capoeira foto's en filmpjes ontvangen?  

 

Klas 6 Carmen/Wendy: 

* Het lief&leed geld voor dit jaar is € 10,00. 
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Graag in gesloten enveloppe met naam van uw kind aan Carmen geven. Of overmaken 

op het vorig jaar doorgegeven rekeningnummer. 

* We  hebben een Nederlands kampioen in de klas! Reüel heeft in 5 minuten de 

wedstrijd gewonnen. Proficiat! 

 

 
 

Nieuws van de directeur: 

Ouderavond voor de kleuterklassen  

Gisteravond was er een avond voor ouders/verzorgers van de 3 kleuterklassen. Er was een 

goede opkomst van ongeveer 60 mensen. Ireen Olthof en Ab van Heijningen van kinderfysio 

“De Graven Esch” vertelden over de motorische ontwikkeling van jonge kinderen. Een 

interessant en zinvol verhaal. Helaas liet de techniek ons op een gegeven moment in de 

steek, maar dat maakte de lezing niet minder. Na de koffie/thee pauze (met heerlijke cake!) 

was de tweede helft van de avond in de lokalen van de kleuterleerkrachten.  
 

6 november stakingsdag? 

Uit onderzoek blijkt dat velen die in het onderwijs werken zeer tevreden zijn over hun werk. 

Zij doen dit met aandacht, met passie en voelen zich sterk verbonden met hun school en de 

kinderen.  

Toch is er een landelijke oproep van de onderwijsbonden om het onderwijs op woensdag 6 

november plat te gooien. Werkdruk, gevolgen van wet passend onderwijs, salaris en tekort 

aan leerkrachten zijn zaken die velen zorgen baren.   

Wij hebben volgende week het gesprek over de stakingsdag met elkaar. Gaat de school dicht 

op deze dag of werken wij door?  Zodra bekend is wat wij doen, informeer ik u nader zodat u 

weet waar u aan toe bent.  
 

Studiedag 28 oktober 

De maandag direct na de herfstvakantie hebben alle kinderen vrij. Als school gaan wij onze 

deze dag bezig houden met het onderwerp veiligheid.  O.a. het ontruimingsplan nemen we 

met elkaar door. Ook staan we stil bij de registratie van incidenten. Maar.…wat verstaan wij 

eigenlijk onder een incident? De acht bedrijfshulpverleners van school en van Kinderopvang 

Christoforus hebben deze dag onder leiding van een deskundige hun herhalingscursus.   
 

Nieuw systeem op onze computers en laptops  

Deze week zijn alle computers omgezet naar een nieuw systeem. Er zijn nog wat 

kinderziektes (zoals we gisteravond merkten) en wellicht dat een enkel mailtje niet aankomt. 

Als u dat merkt, wilt u dit dan doorgeven aan school? 
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Met het nieuwe systeem wordt het werken in de cloud verder vorm gegeven. Dat betekent 

ook dat het geheel veiliger is en dat we meer AVG proof werken.  

 

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 voor ouders als kinderen en collega’s.  

Plaats: “therapieruimte” aan de kleuterkant.  

Tijd: 14.20-14.35u.  

Datum: maandag 14 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). 

 

Tutorlezen: 

We zijn met de klassen 1 tot en met 6 al twee weken aan het tutor lezen. Klas 1 met klas 4, 

klas 2 met klas 5 en klas 3 met klas 6. Elk duo heeft een bingokaart. Ze strepen af waar ze 

die dag hebben gelezen v.b: liggend in de gang, met de voeten in de zandbak, zittend op de 

tafel, op de zolder, in de kelder of, tijdens bosdagen van de kleuters, in de kleuterklas. 

De kinderen moeten op zoveel mogelijk aparte plaatsen lekker samen lezen.  

Ook mogen ze een  prentenboek voorbereiden om die in de kleuterklas of bij de 

peuteropvang voor te lezen. 

 

       
 

C.O.V. Wilhelmina: 

Maandag a.s. zal het fanfare orkest 'Wilhelmina' twee muziekdemonstraties verzorgen. Eerst 

mogen klas 4 en 5 komen luisteren en diverse blaasinstrumenten uitproberen. Daarna zijn 

klas 2 en 3 aan de beurt.  

 

Klassenoudervergadering dinsdag 15 oktober a.s.: 

Volgende week dinsdag is de eerste klassenoudervergadering van dit schooljaar. Alle 

klassenouders hebben hier via de mail een uitnodiging voor ontvangen afgelopen maandag. 

De vergadering begint om 20.00u. 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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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; 

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?! 

 

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 of juf Grietje 

 

 
 

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, zoals 

bijvoorbeeld de prachtige kraam van Meander! 

Hieronder uitgebreide informatie over Meander en kom vooral kijken op onze Najaarsmarkt 

op zaterdag 9 november: 
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Mocht u zelf een kraam willen op de Najaarsmarkt, 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 0546-492727 (of 

administratie@devrijeschoolalmelo.nl). De kosten voor een plek zijn 10% van uw omzet 

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

buiten de school en worden voor een deel geschonken aan het IHF (Internationaal 

Hulpfonds).   
 

Nieuws uit de MR: 

Tijdens de eerste MR na de zomervakantie was de agenda goed gevuld. Een aanzienlijk deel van 

ons overleg ging over zaken die jullie als ouders aandroegen. Hans bericht jullie komende 
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periode in 't VGM over hoe de school omgaat/wil omgaan met ICT onderwijs, media opnames 

(en het delen daarvan) bij jaarfeesten, uitvoeringen en bijeenkomsten, typecursussen en de 

voortgang van ingezette verbeteringen n.a.v. de ouderenquête.  
 

De renovatie van de toiletblokken is afgerond, tot grote vreugde van alle gebruikers. Op de 

agenda staat nog onderzoek (en uitvoering) naar het vervangen van gordijnen, sluitwerk, deuren 

in de hele school en het vervangen van het tuinschuurtje. Ook zijn er plannen voor een 

opbergruimte bij het grote plein en staat de installatie van een waterwerkje op het kleuterplein 

op het programma. 
 

In het overleg spraken we verder over de toekomst van de verkeersbrigade, de energiescan die 

het gebouw onderging en het strategisch plan van Athena dat afronding nadert.  
 

De volgende MR is op 27 november. Daarin praten we o.a. over het school jaarplan, het 

meerjaren plan, het taakbeleid, de inhoud van teamvergaderingen en de begroting. Heb je 

onderwerpen voor onze MR agenda? Spreek ons aan of mail naar mr@devrijeschoolalmelo.nl. 
 

Hartelijke groet, Bonnie & Martijn 

 

Voortgang bijenstal in de moestuin: 

Enige weken geleden heeft er al een oproep gestaan in het vergeet-mij-nietje over de 

Bijenstal. In dit bericht stond o.a. dat we nog op zoek zijn naar materiaal.  

Dit is een herhaling. Om meer zicht te geven in wat ik nodig heb hier onder de afmetingen en 

wat foto’s. 

 

De bijenstal krijgt de afmetingen van: 3 meter breed, 1,5 meter diep.  

Aan de voorkant 2 meter hoog en achter 2,50 meter hoog. 

Het dak krijgt de afmeting van 3,60 meter breed bij 2 meter diep.  

Het doel is om de stal aan 3 kanten dicht te maken met aan 1 kant een deur. 
 

Ik ben op zoek naar hout en dakmateriaal. Ook hulp bij het bouwen zou erg fijn zijn. 
 

Groet, Merijn 

merijn@knippers.eu   

06-17389914 

 

      
                                het model    de oppervlakte   de locatie 

 

 

 

javascript:handleMailto('mailto:mr@devrijeschoolalmelo.nl');return%20false;
javascript:handleMailto('mailto:mr@devrijeschoolalmelo.nl');return%20false;
mailto:merijn@knippers.eu
mailto:merijn@knippers.eu
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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. 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Op maandag 28 oktober is De Vrije School Almelo gesloten i.v.m. een studiedag, maar de 

BSO en het Peuterhuis zijn geopend. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Sylvia van Dijke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN: 
 

Info bulletins dokter Slot:  

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

info bulletin dokter Slot “De wil is een pijl” 

 

http://www.e-act.nl/ah/site?b=dGVtcGxhdGUuaWQ9Mjg0Nzg3JnJlbGF0aW9uLmlkPTIyMDMxNjYmYWRtaW4uaWQ9MTEyNyZhY3Rpb24uaWQ9MCZ0cmlnZ2VyLmlkPTAmbWFpbGluZy5pZD0yNTM1MTEmcGFnZVRlbXBsYXRlLmlkPTI4NDc4NyZlbWFpbC5pZD0yNTU0NzcwNzc=
http://www.e-act.nl/ah/site?b=dGVtcGxhdGUuaWQ9Mjg0Nzg3JnJlbGF0aW9uLmlkPTIyMDMxNjYmYWRtaW4uaWQ9MTEyNyZhY3Rpb24uaWQ9MCZ0cmlnZ2VyLmlkPTAmbWFpbGluZy5pZD0yNTM1MTEmcGFnZVRlbXBsYXRlLmlkPTI4NDc4NyZlbWFpbC5pZD0yNTU0NzcwNzc=
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Loes: ouderavond Like Me: 

 
 


