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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. 08 

18-10-2019 
 

 

 

 AGENDA: 
 

 ma. 21 okt. t/m 

 vrij. 25 okt.  : herfstvakantie 

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

 di. 29 okt.   : schoolbrede luizencontrole 

 ma. 4 nov.   : openbare weekopening, aanvang 8.30u.; thema St. Maarten (let op! deze 

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

 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: 
 

Drie kleuterklassen: 

* Zaterdag 9 november is er een Najaarsmarkt met voor de jongste kinderen een 

kabouterland, grabbelvrouwtje en kinderrestaurant. 

Wie komt ons helpen?  Op de dag zelf of door iets van tevoren te bakken? Op de 

klapdeur bij de kleuteringang kunt u zich opgeven. 

Om het kabouterland mooi te kunnen aankleden hebben we herfstproducten nodig: 

mooie gekleurde bladeren, eikels, kastanjes enz. 

U kunt dit brengen naar kleuterklas Margot/Ellen. 
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Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Van wie is de mand in onze gang? (staat op stam bij kleuterwc) 

* Vandaag heeft uw zoon/dochter een boekje meegekregen met een door de klas zelf 

gemaakt verhaal over een kleerhanger op reis. In het kader van de kinderboekenweek 

mocht een leerling een voorwerp grabbelen. Dit was een kleerhanger.....  

 

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. Van veel ouders is het bedrag al 

binnen, dit is de laatste herinnering. 

*        Wie wil op maandagmiddag helpen met het handwerken. Er heeft zich hiervoor nu 1 

ouder gemeld. Met z’n tweeën kunnen we niet 28 kinderen helpen. Wie helpt nog 

meer op maandag?  LAATSTE OPROEP. Wie kan??  

*        Na de herfstvakantie starten de oudergesprekken. De meeste ouders hebben de lijst 

ingevuld. Ik zal na de vakantie nog een datum toevoegen omdat woensdag 6 november 

vervalt.  

*        Dank aan alle ouders die hebben gereden naar de theatervoorstelling “Het bange 

dierenbos”. Mocht u nog benzine willen declareren, wilt u dat dan even bij mij 

aangeven?   

*        De kinderen hebben al veel lege eierdozen van 10 stuks meegenomen. We kunnen nog 

enkele meer gebruiken. We gebruiken deze om mee te rekenen. 

*        Wie wil er  dinsdag 5 november vanaf 8.30u. helpen de St. Maartenslampionnen in 

elkaar te zetten? Dit gebeurt in de kelder. Graag aanmelden op prikbord. I.v.m. 

verplaatsen datum St. Maartensfeest is de datum om de lampionnen in elkaar te zetten 

ook verplaatst. Kijkt u hier goed naar, in de actielijst staat dus nl. een andere datum. 

 

Klas 2 Hilde: 

*  Ouderavond 29 oktober, aanvang 20.00 uur. 

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

* Afgelopen dinsdag zijn we naar de voorstelling ‘Het bangedierenbos’ geweest van het 

Theater Sonnevanck in Theater Hof 88. Dit was weer een prachtige voorstelling. 

Veel humor maar ook wel een beetje eng. Voor het meerijden wil ik de ouders en 

oma’s bedanken 

 

Klas 3 Nicole: 

* Na een eerste verkeerslesje gistermiddag gingen we vandaag met goede zin op de fiets 

naar drukkerij Lulof. Fijn dat zovele ouders met ons mee konden fietsen. Hartelijk 

dank daarvoor! 

 

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. 

* Donderdag 7 november vieren we het St. Maartensfeest. Klas 4 gaat de optocht dit jaar 

meelopen met mooi versierde pompoenen. Alle kinderen hebben daarom donderdag 7 

november een uitgeholde pompoen nodig ( NOG NIET VERSIEREN). Het is handig 

om daar een NATTE theedoek in te doen, dan zakt de pompoen minder snel in. Om 
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het licht goed te laten branden is het het beste om er een groot waxinelicht in te doen. 

De pompoen kan opgehangen worden aan een ijzerdraadje met handvat, of een klein 

stokje. De kinderen hebben voor het versieren een set gutsjes, schilmesje, appelboor 

enz. nodig. Alles graag voorzien van naam. Mocht u van eetbare pompoenen het 

vruchtvlees hebben, dan graag mee naar school.  

* Na de herfstvakantie starten we met de Taalperiode. We gaan het dan hebben over de 

tijden (tegenwoordige tijd, verleden tijd en toekomstige tijd). Het zou leuk zijn als 

ieder kind een voorwerp meeneemt waar vroeger veel mee werd gespeeld. Je kunt dan 

denken aan een knuffel of leesboekje. Graag dinsdag 29-10 meegeven naar school. 

* Maandag 18 november staat een werkavond gepland. Zet deze vast in de agenda. 

Verdere informatie volgt na de vakantie.  

 

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. 

* Vandaag hebben de kinderen hun etui meegekregen. WiIlen jullie zorgen dat alle 

benodigde materialen dinsdag 29 oktober weer in de klas zijn? Dat geldt ook voor een 

pritstift, lineaal, schaar enz. We hebben die spullen vaak nodig. Passer en geodriehoek 

zijn pas volgend jaar nodig. 

* In de agenda staat wat er voor de plantkunde periode nodig is, willen jullie helpen 

herinneren? 

 

Klas 6 Carmen/Wendy: 

* Het lief&leed geld voor dit jaar is € 10,00. 

Graag in gesloten enveloppe met naam van uw kind aan Carmen geven. Of overmaken 

op het vorig jaar doorgegeven rekeningnummer van Patricia. 

 

 

Nieuws van de directeur: 

 

Een paar bijzonderheden…….. 
 

       
Kinderboekenweek 2019 met het thema                     Voor de klassen 2 t/m 5 trad het fanfare 

‘Reis mee’ met boven de kapstok een weg                        orkest ‘Wilhelmina’  op  

met mooie vervoersmiddelen   
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Een prachtig ingerichte thematafel                     Een sfeervolle herfsttafel in de kring bij een  

                                                                            kleuterklas 

 

Bijeenkomst klassenouders 15 oktober j.l.: 

Afgelopen dinsdag kwamen de klassenouders bijeen en hadden overleg met Mirjam (intern 

begeleider) en met mij. Er werd verteld over hoe het ‘klassenouderen’ nu verloopt en wat er 

goed gaat. En ook wat er beter kan. Communicatie van de klassenouders met de leerkrachten 

is over het algemeen goed. Meestal is er ook een goede betrokkenheid van andere ouders, 

maar soms kan dat ook beter.   

Appen met elkaar is prima, maar dat dit op de juiste wijze gebeurd is van groot belang. Kort 

en zakelijk is het devies. 

Een zinvolle en ook gezellige avond. Op 11 februari 2020 komen we weer bij elkaar.  

 

Facebook 

Als u de website www.devrijeschoolalmelo.nl opent ziet u bovenaan een F-je staan. Deze 

staat voor Facebook en is de moeite waard om te bekijken! Gaat u ons volgen en liken en 

delen??? 

 

Woensdag 6 november landelijke stakingsdag – De Vrije School Almelo is dicht!  

Zoals eerder aangegeven maakt het onderwijs zich ernstig zorgen over de toekomst van ons 

onderwijs. Er dreigt een groot tekort aan onderwijsmedewerkers (leerkrachten en 

schoolleiders met name), de wet passend onderwijs knelt aan alle kanten, het salaris loopt 

sterk achter en de werkdruk is hoog.  

Vele redenen om deze zaken onder de aandacht te brengen bij het grote publiek en vandaar 

dat de onderwijsbonden oproepen het werk een dag neer te leggen.  
 

De stakingsbereidheid is ook op onze school groot en vandaar dat de school op woensdag 6 

november dicht is. Natuurlijk lastig voor velen, maar we hopen op begrip, want de kwaliteit 

van het onderwijs is in het gedrang, nu en in de komende jaren.  

Tot slot een kleine opvangtip……Wellicht iets af spreken met andere ouders voor deze dag? 

 

Sint Maarten (4 en 7 november) 

11 november is het Sint Maarten. Per traditie doen we dan een optocht en wel vanaf 

18.00uur.  Het wijkbestuur Schelfhorst organiseert op deze avond ook een optocht. Leuk, 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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maar zonder met ons te overleggen, terwijl bekend is dat wij deze optocht altijd op de 11de 

houden…  

Hun optocht heeft een ander karakter en vandaar dat wij dan ook uitgeweken zijn naar 

donderdagavond 7 november. U loopt ongetwijfeld allemaal mee. 

Op maandag 4 november vindt er een openbare weekopening plaats met alle klassen in de 

zaal. Uiteraard staat deze in het teken van Sint Maarten.  

 

Verkeersbrigade weer van start 

Gelukkig hebben zich een aantal ouders zich alsnog aangemeld voor de verkeersbrigade.  

Fijn! Zij worden op 13 november door de agent voorbereid op hun taak. Op 14 november 

wordt er dan weer gestart!   

 

Met een hartelijke groet en een fijne herfstvakantie gewenst. Tot dinsdag 29 oktober. 

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 4 november, 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). 

 

Kerstspelen-hulp gevraagd: 

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.. 
 

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

 

Jong Vocaal Twente:. 

Het koor gaat beginnen heb ik u allemaal gemaild afgelopen 

week. De kinderen die zich al hadden opgegeven worden 

verwacht en alle andere kinderen zijn natuurlijk ook welkom 

om te komen kijken. Ze mogen twee keer komen kijken en 

dan beslissen of ze langer willen blijven. Intekenlijsten om je 

op te geven zijn aanwezig op 30 oktober. De kosten per kind 

zullen voor het eerste blok (tot de kerstvakantie) 25 euro 

bedragen.  

Een zeer oplettende ouder gaf mij nog door dat de tijden in 

het roostertje niet klopten. De juiste lestijden zijn: 

 

13.30-14.00: Koor 1, klas 1+2 (= Groep 3 & 4)  

14.00-14.45: Koor 2, klas 3+4 (= Groep 5 & 6)  

14.45-15-30: Koor 3, klas 5 en ouder (= Groep 7 en ouder)  
 

Kinderen van buiten school zijn ook van harte welkom. BSO-kinderen van de woensdag 

kunnen voor hun les naar de zaal komen. 
  

 

 
 

Op zaterdag 9 november zal er een Najaarsmarkt worden gehouden in de school. Er zijn al 

een groot aantal standhouders! Op de vorige markt was al de kraam van Himalayan Heart 

(een drukbezochte kraam!) en gelukkig komen ze ook weer op de Najaarsmarkt. Hieronder 

uitgebreide informatie over Himalayan Heart en kom vooral kijken op onze Najaarsmarkt op 

zaterdag 9 november: 

  

Himalayan Heart is op een wonderlijke manier ontstaan door ons 

hart te volgen… Alles lijkt samen te komen, de liefde voor Nepal 

met haar mooie bevolking, de betoverende klanken van de 

“Singing Bowls” en het werken met kinderen, volwassenen en 

onze dieren op onze mooie plek in de natuur. Alles is gericht op 

het echt ervaren van wie je in de kern bent.  

We nemen een selectie van onze bijzondere klankschalen mee 

naar de Najaarsmarkt, waaronder onze “Moonbowls” en een 

hele grote Klankschaal waar je in mag komen staan. Je wordt er 

heel ontspannen van en kunt de trillingen in je lichaam goed 

voelen. Verder nemen we handgemaakte vilten producten, 
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edelstenen en fossielen, sieraden en meer moois mee. Al onze producten zijn Fair Trade en 

door onszelf uitgezocht in Nepal, ook met het doel om daar de gezinnen en kleinschalige 

projecten verder te helpen. Kom gerust een kijkje nemen in onze kraam! Naast de verkoop 

van deze mooie producten verzorgen wij op onze plek in de natuur verschillende workshops 

en Retreats. Tevens bieden wij coaching aan voor kinderen en volwassenen. Verdiepende, 

persoonlijke gesprekken, maar ook Klanktherapie, massage, reiki, en Mindfulness kunnen 

onderdeel zijn van onze begeleiding. Er zijn sessies met onze lieve IJslandse paarden en 

Shetlander mogelijk. Paarden maken onderliggende processen snel zichtbaar doordat zij zo 

sensitief zijn en niet oordelen. Dit alles samen maakt  dat het hartje in het midden van de 

Ammoniet in ons logo dan ook symbool staat voor puur contact vanuit het hart… 

Kijk voor meer informatie op: www.himalayanheart.nl en op Facebook 

 

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. 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).   

Zoals u wellicht al gezien hebt hangen de intekenlijsten voor hulp bij de Najaarsmarkt ook 

weer op de prikborden naast de klassendeuren. Er is veel hulp nodig om de markt weer te 

laten slagen. Lijkt het u leuk om te komen helpen? Schroom dan niet en zet uw naam op de 

lijst!!!! 

Vriendelijke groet, de marktcommissie. 

 

Kledingverkoop tijdens de Najaarsmarkt door klas 5:  

Voor het schoolkamp van volgend jaar willen wij tijdens de Najaarsmarkt kleding gaan 

verkopen. Hiervoor vragen wij u kleding aan te leveren in alle maten en kleuren. 

Het enige wat wij vragen is dat het schoon en gestreken aangeleverd wordt. 

Het mag verder alles zijn: broeken, truien, jassen, bloesjes, als het maar verkoopbaar is. 

U kunt de kleding inleveren op dinsdag 29 oktober en dinsdag 5 november bij de klas van juf 

Marieke, bij voorkeur als school is afgelopen om 14.15 uur. Alles wat na de markt over blijft 

brengen wij naar een goed doel. 

Bij voorbaat dank! Groeten klas 5 

 

Schoobrede luizencontrole: 

Dinsdag 29 oktober is er weer een schoolbrede luizencontrole. Wilt u hier rekening mee 

houden en uw kind geen “ingewikkeld” kapsel doen deze dag? En wilt u in de herfstvakantie 

zelf ook uw kind(eren) controleren op hoofdluis en vooral actie ondernemen als u hoofdluis 

aantreft?! 
 

Herfstvakantie en studiedag: 

Na vandaag begint de herfstvakantie. Deze duurt t/m vrijdag 25 oktober. Maandag 28 

oktober is er een studiedag waardoor alle kinderen nog een dagje vrij hebben. Dinsdag 29 

oktober beginnen we weer! 

 



9 

 

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: 
 

Go-Kids Twente 

In Twente zijn er tijdens de herfstvakantie onwijs veel leuke uitjes en evenementen. Of je nu 

van buiten uitjes houdt, cultuur uitjes, een film, creatief of stoere en actieve uitjes, er is echt 

voor iedereen wat te doen deze vakantie! Lees snel verder!  

Nieuwsbrief Herfstvakantie Go-Kids Twente 

 

Kidsproof Twente 

Wat doen jullie deze herfstvakantie? 

In de herfstvakantie er nog even lekker erop uit? Mooie boswandelingen maken en afsluiten 

met warme chocolademelk? De website van Kidsproof Twente staat weer bomvol met leuke 

uitjes voor het hele gezin en in de uitagenda vind je alle activiteiten die komende week 

plaatsen vinden in onze regio. Kijk dus snel op: herfstvakantie Kids Proof Twente 

 

De Museumfabriek 

De Museumfabriek in Enschede is geen traditioneel museum waar je alleen vanaf een 

afstandje naar kunstwerken en andere bijzondere objecten mag kijken. Integendeel: je 

wordt verrast, raakt verwonderd en gaat zelf aan de slag. 

Heel bijzonder deze maand is de Sterrenjacht! Voor meer info: De Museumfabriek 

 

https://mailchi.mp/91f201cf6c18/herfstvakantie-uitjes-een-heleboel-herfstvakantie-tips-op-een-rij-2433981?e=4a860ff5c8
https://mailchi.mp/91f201cf6c18/herfstvakantie-uitjes-een-heleboel-herfstvakantie-tips-op-een-rij-2433981?e=4a860ff5c8
https://kidsproof.us4.list-manage.com/track/click?u=cca18be247d896b2ff4381743&id=0d2ee759b9&e=e197633ce4
https://kidsproof.us4.list-manage.com/track/click?u=cca18be247d896b2ff4381743&id=0d2ee759b9&e=e197633ce4
https://www.demuseumfabriek.nl/
https://www.demuseumfabriek.nl/

