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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. 20 

29-01-2020 
 

 

AGENDA: 
 

 do. 30 &  

 vrij. 31 jan. : de school is twee dagen gesloten i.v.m. deelname landelijke onderwijsstaking 

 ma 3 febr         : spreekuur vertrouwenspersoon 14.20-14.35u.  

 woe. 5 febr. : studiedag kleuterleerkrachten; alle kleuters zijn deze dag vrij 

 di. 11 febr.  : klassenoudervergadering, aanvang 19.30. 

 di. 11 febr.  : informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u; deze avond is bedoeld voor 

ouders die nog geen kind bij ons op school hebben. 

 vrij. 14 febr. : studiedag: alle kinderen zijn deze dag vrij. 

 ma. 17 febr. t/m 

 vrij. 21 febr. : voorjaarsvakantie 

 di. 25 febr.  : schoolbrede luizencontrole 

 di. 25 febr.  : MR vergadering 

 za. 7 maart  : Open Dag van 10.00u. tot 13.00u. 

 woe. 11 maart : klassenpresentaties, aanvang 11.45u. Voor ouders en belangstellenden.  

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

  

 ma. 3 febr.  : 3 kleuterklassen 

woe. 5 febr. : klas 6 Carmen/Wendy 

di. 25 febr.  : klas 5 Marieke 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklassen: 

* Op maandagavond 3 februari is er een ouderavond voor alle drie de kleuterklassen. De 

avond start om 20.00 uur.  

Het is de bedoeling dat er van ieder kind minimaal één ouder of verzorger aanwezig is, 

mocht dit niet lukken, meld je dan even af bij de leerkrachten. 

Wie kan er iets bakken voor deze avond? Laat het even aan de leerkracht weten.  

* Op woensdag 5 februari is er een studiedag voor de kleuterleerkrachten; alle kleuters 

zijn deze dag vrij. 

* Woensdag 12 februari hebben we weer een bosdag! 

De kinderen worden om 8.45u. verwacht bij Scouting John F. Kennedy, Bosrand 24 in 

Almelo. Om 12.45u. kunnen de kinderen weer opgehaald worden. 
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Denkt u aan warme, evt. regenkleding, een kussentje/deken om op te zitten en een tas 

met fruit (hapklaar), eten en drinken? 

Bij absentie graag voor 8.15u. bellen naar school. 

* Wie komt ons helpen op de bosdagen? 

Opgave via de prikborden bij de klas. 

 

Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Op het prikbord in de gang hangt een lijstje met verjaardagen tot de zomervakantie. 

Wilt u aangeven of het voorstel u schikt? 

* Maandagavond 3 februari is er een ouderavond voor alle ouders van de kleuters in de 

eigen klas.  

Wie wil er een cake bakken? Opgave via prikbord in de gang. 

* Wilt u  op de ouderavond van maandag 3 februari een stofschaartje meenemen?  (ter 

geruststelling: we gaan niet naaien!) 

 

Klas 1 Annemiek/Wendy:   

*    Vrijdag 6 maart om 9.00u. speelt klas 1 haar toneelstuk :”het boshuis”. Ouders en 

belangstellenden zijn welkom. Zet dit alvast in uw agenda!! 

*        Wie wil er er helpen om kleding uit te zoeken voor ons toneelstuk? Aan de hand van 

een lijstje van mij, kunt u op zoek naar passende kleding in onze toneelruimte (de 

taartpunt). Graag in de week na de voorjaarsvakantie, en dan ook, of op een ander 

moment, de kleding met de kinderen passen. 

*          De kinderen krijgen vandaag allemaal een klein kaarsje, gemaakt uit kaarsstomp- 

restjes, mee naar huis. Misschien kunt u het vandaag of een van de komende dagen 

branden en de kinderen laten vertellen over het lichtjesfeest: het afsluiten van de tijd 

van St. Maarten tot nu. Buiten wordt het lichter, we gaan de lente tegemoet. 

*        Ik wil graag de achterkanten van de schilderplanken met schoolbordverf behandeld 

hebben. Wie heeft hier verstand van en wil het voortouw nemen om dit te organiseren?  

Welke ouders willen helpen verven? We kunnen dan o.a. naast schilderen, 

vormtekenen op deze borden. Graag melden aan Annemiek. Wie meldt zich? Er heeft 

zich nu 1 ouder gemeld. 

*        We hebben vulwol nodig voor de diverse breiwerkjes. We hebben ruwe schapenwol, 

maar deze moet nog gewassen worden. Wie wil dat doen?  

*        Donderdag 5 maart gaan we naar het circus van het ERASMUS, circus-erasmini. Klas   

2 gaat ook mee. Het begint om 12.45u. en duurt ongeveer 60/75 min. Wie wil er 

rijden?  

          Opgave via schoolmail of via prikbord. Lopen is geen optie omdat we dan niet op tijd  

          terug zijn. We hebben nog 11 plaatsen nodig. 

 

Klas 3 Nicole 

* In de loop van volgende week hangt er een intekenlijst voor oudergesprekken die na 

de voorjaarsvakantie zullen starten. U wordt hierover nog via de mail geïnformeerd.  

* Vanaf volgende week stappen we over van de rekenperiode naar de 

huizenbouwperiode.  
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De kinderen wilden graag hun, nu bijna lege kassa, meenemen naar huis. We hebben 

echter afgesproken dat zij deze thuis goed moeten bewaren mochten we hem dit 

schooljaar nog eens nodig hebben in de klas. 

* Vandaag krijgen we bezoek van een echte klokkenmaker van klokkenmakerij het 

uurwerk aan de Ootmarsumsestraat. Hij zal ons meer vertellen over zijn ambacht, 

waarvoor alvast dank! Wellicht naast de technische kant ook weer een stimulans om 

thuis verder te oefenen met klokkijken? 

 

Klas 5 Marieke: 

* Zoals de mail van dinsdag al aangaf is de ouderavond verplaatst naar dinsdag 25 

februari, omdat anders de gegevens van de toetsen nog niet beschikbaar zijn. Mocht je 

niet kunnen komen, dan graag via de mail (of bij de deur van de klas) afmelden bij 

Marieke. 

 

Klas 6 Carmen/Wendy: 

* Volgende week woensdag 5 februari is er een ouderavond, aanvang 20.00u. Hans, 

Mirjam, Ilona en Wendy zullen deze ouderavond verzorgen. 

 

Klas 3-4-5-en 6: 

* Onderstaand bericht hebben de kinderen gisteren meegekregen. Graag het strookje 

uiterlijk maandag a.s. inleveren bij juf Marieke 
 

Beste kinderen uit klas 3, 4, 5 en 6:  

Twee jaar geleden stond een deel van ons kinderkoor in de krant omdat de kinderen 

meezongen met de   

 

‘MEE ZING MATTHÄUS’  

 
  

Dit jaar heeft de dirigent Eric Kotterink ons weer gevraagd of we mee zouden willen 

zingen. Het is geen officieel concert, maar een avond waarop alle koralen uit het stuk 

worden gezongen door een groot koor en wij in ieder geval bij één van die koralen 

meedoen.   
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Volgend jaar gaan we weer meedoen met de hele Matthäus Passion, en zingen we hem 

zelfs 2x! Misschien is deze meezingavond wel een mooie manier om te kijken en te 

luisteren of je mee zou willen doen voorjaar 2021!  

De avond van de meezingversie is al wel bekend: 6 april. We beginnen waarschijnlijk 

om 19.30u. maar het kan ook 19.00u. worden.   

Wil je meedoen? Dan kunnen de kinderen zich bij juf Marieke opgeven met het 

strookje aan het formulier. Lege formulieren zijn ook bij haar op te halen. 

 

Nieuws van de directeur: 

Klassenadreslijst  

Als er veranderingen zijn in de klassenadreslijst zijn we gewend om de lijst aan te passen en 

aan u te versturen. Dit wordt door velen op prijs gesteld, want het is handig om te weten 

waar de kinderen uit de klas van uw kind wonen en hoe zij te bereiken zijn voor bijvoorbeeld 

een uitnodiging of speelafspraak.  
 

Er zijn de laatste tijd  verschillende mutaties geweest en daarom sturen wij u over enkele 

weken een nieuwe lijst toe. Uiteraard houden we rekening met b.v. geheim nummer of adres 

wat u bij de inschrijving hebt aangegeven. Mochten er nog veranderingen zijn, wilt u deze 

dan spoedig aan Karin van de administratie doorgeven?  

(administratie@devrijeschoolalmelo.nl)  
 

Staking in het onderwijs 

Morgen en overmorgen is onze school dicht. Net als meer dan 4000 andere scholen in heel 

Nederland. Dat is uiteraard lastig voor u als ouder, maar de zorgen om goed onderwijs in de 

toekomst zijn groot en daarom willen velen een duidelijk signaal afgeven. U heeft hierover 

een uitgebreide brief ontvangen. Het doel van de acties is dat er goede en structurele 

aandacht is voor onderwijs. Als ik alleen al zie hoeveel leerkrachten én schoolleiders nu in 

de komende 5 jaar nodig zijn. Scholen gaan echt te maken krijgen met een ernstig tekort aan 

bevoegde mensen. Goede beloning, minder werkdruk kunnen bijdragen aan een beter imago 

waardoor er hopelijk meer mensen voor het mooie werk in het onderwijs gaan kiezen.  
 

Juf Wendy terug op school 

Na haar verlofperiode start juf Wendy weer in de week van 10 februari. Zij zal op de 

maandagen in klas 4 zijn, de dinsdagen in klas 1 en de woensdagen in klas 6. Welkom terug 

juf Wendy!  
 

Streetwise op 13 februari 

Eénmaal in de twee jaar maken we de afspraak met ANWB Streetwise om onze school te 

bezoeken. Ook dit jaar zijn we weer ingeloot – de belangstelling van scholen is groot. De 

klassen 1 t/m 6 hebben daarom op donderdag 13 februari een speciale verkeersochtend met 

allerlei praktische verkeersoefeningen. Nadere informatie volgt nog en u zal er vast iets over 

horen via uw zoon of dochter.  
 

Studiedag kleuterklassen / studiedag team  

Op woensdag 5 februari zijn alle kleuters vrij. De kleuterleerkrachten hebben een speciale 

dag van de stichting Athena.  

mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl


6 

 

Op vrijdag 14 februari hebben alle kinderen vrij vanwege een studiedag. Het team houdt zich 

deze dag bezig met het onderwerp ‘JAARFEESTEN’. Hoe geven we invulling aan de 

jaarfeesten? Wat gaat er goed en wat kan er wellicht beter of anders?  

 

Tot de 13e februari als het volgende Vergeetmijnietje uitkomt.  

 

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 3 februari, 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). 

 

Ecoraad: 

Duurzaamheid in de keuken – lees onze tips! 

Een alternatief voor plastic afwasborstels, schuurlapjes, sponsen en doekjes die niet 

duurzaam of niet biologisch afbreekbaar zijn?  

Bamboo schoonmaakdoekjes - absorberen meer dan 10 keer zoveel als normaal 

keukenpapier. In tegenstelling tot normaal keukenpapier dat je 1x keer gebruikt zijn deze 

opnieuw te gebruiken! Gewoon  in je wasmachine - dan worden ze zachter en meer 

absorberend elke keer dat je ze wast. Een prima alternatief voor uw keuken handdoeken en 

poetsdoeken.  

LoofCo afwas sponzen - zijn 100% biologisch afbreekbaar alternatief voor plastic 

vaatwassponsjes. Gemaakt van duurzame vezels van een krachtig groeiende plant uit de 

komkommerfamilie. Ze zijn wasbaar, gaan maanden mee en kunnen daarna gecomposteerd 

worden. Kokos Vezel is het van nature bacterie-resistente, vezelige materiaal. Afwasborstel 

gemaakt van kokosvezel is sterk genoeg voor het schrobben van pannen, kopjes van binnen 

te reinigen, ook effectief voor het reinigen van servies, bestek, pannen en wokken. 

Kokosnoot en Loofah zijn beide hernieuwbare grondstoffen die CO2 absorberen als ze 

groeien. 

Bron: internet 

 

Informatie-/inschrijfavond dinsdag 11 februari: 

Dinsdag 11 februari is er een informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze avond is 

bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. Kent u mensen in uw 

omgeving die belangstelling hebben voor onze school? Attendeer ze dan op deze avond, ze 

zijn van harte welkom! 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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Klassenoudervergadering dinsdag 11 februari: 

Dinsdag 11 februari is er een klassenoudervergadering. Deze begint om 19.30u. Alle 

klassenouders hebben hier een uitnodiging voor ontvangen. 

 

Vergeetmijnietje & afwezigheid administratie: 

Volgende week komt er geen Vergeetmijnietje uit i.v.m. afwezigheid Karin (administratie). 

Mocht u (administratieve) vragen hebben, kunt u uiteraard bij Hans (directeur) terecht. 

In de week daarna (dit is de week van 10 t/m 14 febr.) komt het Vergeetmijnietje uit op 

donderdag 13 februari i.p.v. vrijdag 14 februari (deze vrijdag is een studiedag, alle kinderen 

zijn dan de hele dag vrij). 

 

 

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. 

 

Vacature Pedagogisch oproepmedewerker:   
  

Christoforus Kinderopvang  zoekt oproepkrachten voor haar vestigingen in Enschede en 

Almelo.  
  

Christoforus Kinderopvang verzorgt kinderopvang op kleinschalige locaties in verschillende 

steden. Wij zijn gevestigd in de Vrije Scholen. We bieden kinderen een warme en huiselijke 

opvang zodat zij in een beschermde, uitnodigende omgeving zich groot kunnen spelen.   
  

Wij werken vanuit de antroposofische visie en zoeken mensen die kennis hebben van of 

affiniteit hebben met deze visie. Andere belangrijke elementen binnen onze organisatie zijn: 

natuurbeleving, iedere dag buiten spelen, vrij spel, het vieren van de seizoenen en de 

jaarfeesten en gezonde, biologische voeding.  
  

Wij zoeken iemand: - die gekwalificeerd is volgens de CAO kinderopvang - die met liefde, 

aandacht en plezier met kinderen van 0 tot 13  jaar wil werken; - die creatieve, sportieve 

en/of muzikale talenten wil inzetten  - die kennis van - of grote interesse heeft in - de 

antroposofie - die communicatief, samenwerkingsgericht, positief en ondernemend is - met 

een gezonde dosis levensenergie - woonachtig in of rond Almelo/Enschede  
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Salariëring: volgens CAO kinderopvang.  
  

Locaties: Enschede: De Noorderkroon, Olieslagweg 138 7512 JG Enschede  

     Almelo : De Vrije School Almelo, Biesterweg 6 7608 RN Almelo  

Heb je interesse kijk dan even op de website www.christoforuskinderopvang.nl en/of mail je 

CV met een korte motivatie voor 5 februari naar Kim de Weerd: 

kdv@christoforuskinderopvang.nl.      

 

 

BIJLAGEN: 
 

Filosofie van de vrijheid met verhalenverteller Wim Wolbrink: 

De studiegroep is van start gegaan. De komende woensdagavonden t/m 12 februari 2020 

gaan we bezig met het thema Filosofie van de Vrijheid. Deze keer is de locatie van 

samenkomst De Vrije School Almelo. 

- Studiegroep Filosofie van de Vrijheid 

- Woensdagavond 15 januari t/m 12 februari 2020 

- 20.00 – 21.30u. (inloop 19.45u./napraten tot 22.00u.) 

- locatie: De Vrije School Almelo 

- adres: Biesterweg 6, 7608 RN Almelo 

- entree: vrije gift 

 

De les van woensdag 22 januari ging over een diep gevoel in de mens. De drang om te 

weten. De wens om de verhouding van de mens en de wereld te begrijpen. Bij alles wat we 

zien stellen we ons vragen. Wij zien ons zelf tegenover de dingen in de wereld geplaatst. We 

ervaren ons afgescheiden van de fenomenen in de wereld. Ik ben hier en de dingen om mij 

heen zijn daar! Tegelijkertijd weten we van binnen dat we wel deel uitmaken van die zelfde 

wereld. Afgescheiden en één. Dit moet een spanning in onze ziel opleveren van jewelste. 

Deze innerlijke spanning vraagt om opgelost te worden. Deze spanning maakt dat we de 

wereld met ons daarin willen begrijpen. Aan het sprookje van Grimm, Joringel en Jorinde, 

werd dit nog eens heel mooi samengevat. 
 

Vanavond hebben wij alweer de derde bijeenkomst van de studiegroep de Filosofie van de 

Vrijheid. Iedereen is welkom. De lessen zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. 

 

Wim (vader van twee kinderen op de vrijeschool de Noorderkroon te Enschede) 

E: info@nationalevertelschool.nl 

M: 06 - 133 47 333 
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