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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. 12 

22-11-2019 
 

 

AGENDA: 
 

 woe. 27 nov.  : informatie-en inschrijfavond, aanvang 20.00u. (deze avond is bedoeld voor 

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

 ma. 2 dec.   : uitvoeringen Paradijsspel; om 13.00u. en 16.30u. Voor klassen 3 t/m 6, 

  ouders en belangstellenden 

 ma. 2 dec.    : 1e Adventsviering 

 ma. 2 dec.   : spreekuur vertrouwenspersonen, 14.20-14.35u., therapieruimte kleuterkant 

 do. 5 dec.   : Sinterklaasfeest; einde school om 13.00u. voor alle klassen 

 ma. 9 dec.   : 2e Adventsviering 

 ma. 16 dec.  : 3e Adventsviering 

 vrij. 20 dec.  : Kerstviering; einde school om 10.30u. voor alle klassen 

 vrij. 20 dec.  : uitvoeringen Kerstspel; om 16.30u. en 19.30u. Voor leerlingen, ouders en 

  belangstellenden 

 ma. 23 dec. t/m 

 vrij. 3 jan. 2020 : Kerstvakantie 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen: 

* Donderdag 28 november mogen de kleuters hun schoen  (klomp, laars, pantoffel....) 

zetten op school. Wilt u dit meegeven? 

Natuurlijk houdt het paard van hooi en een wortel! Sinterklaas ontvangt graag 

tekeningen! Juf zorgt wel voor een bakje met water.... 

* Volgende week woensdag is er weer een bosdag. 

Gisteren hebt u hierover mail ontvangen. Graag uw aandacht hiervoor. 

Wie wil er helpen op de bosdag?  We zouden zo graag een vuur bij de vuurplaats 

willen hebben..... 

U kunt zich opgeven bij de prikborden bij de klassen. 

 

Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Woensdag 27 november gaan we weer naar het bos. Let op eindtijd: 12.45u. 

Zorgt u voor warme kleding, bestand tegen regen en vuil?   

* Willen jullie de kinderen een klein lucifersdoosje meegeven voorzien van naam. 
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Klas 1 Annemiek/Wendy:   

*        Wie wil op vrijdag 29 november om 14.15u. de klas helpen klaar te maken voor 

advent (zonder kinderen)? Graag invullen op prikbord. WIE O WIE MELDT ZICH?? 

*        Wie wil er voor donderdag 5 december speculaasdeeg maken voor 30 kinderen? 

Kunnen ook twee ouders zijn. Graag invullen op prikbord. 

*        Wie wil op donderdag 19 december 14.15u. de klas helpen klaar te maken voor de 

kerstviering (zonder kinderen)? Graag invullen op prikbord. 

*        Wie wil op vrijdag 20 december om 10.30u. de klas helpen op te ruimen en weer klaar 

te maken voor na de kerstvakantie? (zonder kinderen). Graag invullen op prikbord. 

          WIE O WIE MELDT ZICH?? 

*        Er zijn van de ouderavond van afgelopen dinsdag aantekeningen gemaakt. Deze krijgt 

u volgende week toegestuurd. We hebben samen weer stilgestaan bij het ophalen en 

brengen van de kinderen, ook n.a.v. wat kinderen aangeven over drukte in de gangen. 

We hebben afgesproken om de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig de school in en 

uit te laten gaan.  Ik zag dit veel ouders en kinderen al toepassen. Ik heb er gisteren, 

zoals beloofd, met de kinderen over gesproken en zal dit vandaag nogmaals doen. U 

kunt dan altijd, als de kinderen zijn opgehaald,  even in de klas komen kijken. 

 

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 

 

Klas 4 Joost/Wendy: 

* De afgelopen week zijn begonnen met de breuken periode en we willen graag op een 

uitdagende en lekkere😊 manier de breuken ervaren en leren herkennen. Daarom zijn 

we opzoek naar ouders die voor ons een heerlijke taart, cake of iets anders willen 

bakken zodat we kunnen oefenen met het delen van een geheel.  

* Maandag 18 november was er een werkavond voor klas 4, de opkomst was niet erg 

groot. Dat is jammer. De materialen die nog niet zijn opgehaald liggen klaar in de 

kelder, graag deze week de materialen ophalen.  

 

Klas 5 Marieke: 

* We sluiten vandaag de Plantkunde periode af, de meeste schriften zijn nog niet klaar 

en dat is niet erg. We gaan daar op 'verloren' momentjes mee verder. Toch willen we 

laten zien waar iedereen zo hard aan gewerkt heeft, dus binnenkort proberen we een 

tentoonstelling te maken.  

* Voor ons bezoek aan Indigo op zaterdag 29 november hebben we bijna genoeg auto's. 

Wie kan nog meerijden? Met 2 of 3 (grotere) auto's zijn we gered. We vertrekken rond 

9.00u. van school en rond 11.30u. weer terug. Ouders hoeven niet te blijven, maar het 

mag natuurlijk wel! 
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Nieuws van de directeur: 

Verkeersbrigade weer gestart 

Afgelopen maandag is de verkeersbrigade weer gestart. En dat is erg plezierig. Dank voor de 

mensen die zich alsnog hebben aangemeld.  

Vorige maand bezocht ik de verkeersouderbijeenkomst van de gemeente Almelo. O.a. 

vertelde ik over de suggestie om aan de Buitenhof een zebrapad aan te leggen. De 

gemeentelijke verkeersdeskundige raadde een dergelijk verzoek af met als argument dat 

hierdoor schijnveiligheid ontstaat. Je denkt veilig over te kunnen steken, maar 

automobilisten rekenen op deze weg niet op een zebrapad. Daar kunnen wij ons wel in 

vinden.  
 

Wilt u zo goed mogelijk van de verkeersbrigadiers gebruik blijven maken? En uiteraard ook 

zo goed mogelijk parkeren als u met de auto komt, zodat de buurtbewoners er geen last van 

hebben? We houden onze band met hen graag goed.  
 

Bordtekeningen 

Het gehele jaar door sieren bordtekeningen de klassen. Zeker in deze tijd staan er prachtige 

tekeningen. Ze spreken bij de kinderen (en volwassenen) tot de verbeelding. Hieronder 

enkele foto’s van tekeningen.  En ook een foto van de seizoenstafel bij de keuken.  

Kijkt u gerust eens om de hoek om deze te bewonderen.  

 

Met een hartelijke groet, Hans Verkley  
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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 2 december, 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). 

 

Bakblikken, ovenschalen etc etc: 

Bij het keukentje liggen op een tafel nog een flink aantal bakblikken, ovenschalen etc. etc. 

die gebruikt zijn voor de Najaarsmarkt. Mist u uw bakblik of ovenschaal dan is er een grote 

kans dat ie hier bij ligt…. Graag even kijken en meenemen. 

 

Informatie/inschrijfavond woensdag 27 november a.s: 

Volgende week woensdag 27 november is er een 

informatie/inschrijfavond op school. Deze avond is 

bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op 

school hebben. Kent u mensen die belangstelling voor 

onze school hebben? Attendeer ze dan op deze avond, ze 

zijn van harte welkom! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstspelen De Vrije School Almelo:  

Ook dit jaar voeren wij weer onze Oberufer Kerstspelen op. Op de afbeelding hieronder en 

op de uitnodiging die u vandaag via uw kind hebt ontvangen, staat alle informatie over de 

aanvangstijden etc. Ook familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s etc. zijn van harte 

welkom om deze mooie en bijzondere Kerstspelen bij te wonen.  

Bij de organisatie van deze Kerstspelen kunnen wij nog wel hulp van ouders gebruiken.  

Aarzel niet en geef u op, samen met u kunnen we de Kerstspelen goed en sfeervol laten 

verlopen.  

Opgave kan via kleuterjuf Ellen of kleuterjuf Kim.  

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


