’t Vergeet-mij-nietje
Wekelijkse nieuwsbrief van

De Vrije School Almelo

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).
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Vergeet-mij-nietje nr. 22
28-02-2020
AGENDA:
ma. 2 maart
za. 7 maart
woe. 11 maart
woe. 11 maart
woe. 25 maart
ma. 30 maart

: spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20-14.35u.
: Open Dag De Vrije School Almelo/Christoforus Kinderopvang
van 10.00u. tot 13.00u.
: Open Dag basisscholen en kinderopvang in de wijk Schelfhorst
van 09.00-12.00u.
: klassenpresentaties, aanvang 11.45u. Voor ouders en belangstellenden.
: informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze avond is bedoeld voor
ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben.
: openbare weekopening, aanvang 8.30u. Thema: palmpasen

OUDERAVONDEN:
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.)

di. 31 maart

: drie kleuterklassen, onderwerp: leerrijpheid

KLASSENINFORMATIE:
Kleuterklassen:
*
Woensdag 4 maart is de volgende bosdag.
Kleuterklas Margot/Ellen:
*
Wilt u uiterlijk vrijdag 6 maart het lenteklokje inleveren?
*
Wie wil er rijden/ meegaan op dinsdag 24 maart naar de schaapskooi? Opgave via lijst
op kleuter-wcdeur.
*
Wilt u de boterham van de kinderen nog een keer doorsnijden?
Klas 1 Annemiek/Wendy:
*
Vrijdag 6 maart om 9.00u. speelt klas 1 haar toneelstuk :”het boshuis”. Ouders en
belangstellenden zijn welkom.
*
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.
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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. Fijn dat zoveel
ouders willen rijden.
Zoals u al hebt vernomen in een bericht van Hans, heb ik a.s. maandag 2 maart een
verlofdag. Juf Marloes neemt de klas waar.
Wilt u de kinderen zo spoedig mogelijk een zwarte legging en zwart t-shirt
(liefst lange mouw) meegeven? Ze hebben dit nodig voor ons toneelstuk. Mocht u
geen zwart hebben dan graag wit of bruin. Geen dingen kopen, we kunnen dan
misschien van elkaar gebruiken. Mocht u de kleding kunnen merken, dan graag doen.
Wie heeft er een houthakkersblouse voor een kind van 7 jaar?

Klas 3 Nicole
*
Vandaag mogen de kinderen hun tipi meenemen naar huis.
*
Vandaag is er een vader van een leerling in de klas om ons te vertellen over het werk
van de architect. Waarvoor alvast dank!
*
A.s. dinsdag wandelen we (bij droog weer) naar de bouwplek Noord-Oost waar we
uitleg krijgen over 2 huizen die daar worden gebouwd. We vertrekken om ongeveer
9.30 uur. Wie wandelt er met ons mee? Graag opgeven bij Nicole.
*
We zijn begonnen met het oefenen van ons toneelstuk en hopen dit op woensdag 1
april (geen grapje) om 9.00 uur aan de ouders te laten zien. Zet u deze datum alvast in
uw agenda? (al is deze datum uiteraard onder voorbehoud...)
*
Wie zou ons willen helpen met wat kleding en evt. attributen bij elkaar te zoeken?
*
Deze week hadden de kinderen hun eerste koorles en hebben hier zichtbaar van
genoten, fijn!
*
De handwerkles is vanaf nu dan ook eens in de week op de vrijdagmiddag.
Klas 4 Joost/Wendy:
*
Dinsdag 25 februari zijn we op stap geweest met de klas. We zijn met de fiets naar de
bibliotheek en het stadsmuseum geweest. Het was een leuk en leerzaam uitstapje. Ik
heb een aantal foto's gemaakt. Deze krijgen de ouders via de app. Iedereen bedankt
voor jullie hulp.
*
Woensdag 26 februari heeft de ouderavond plaats gevonden. Er was er een goede
opkomst van ouders, dat was fijn. Het was een goede avond. Het verslag stuur ik via
de mail.
*
De komende weken vinden de oudergesprekken plaats. Nog niet iedereen heeft zich
ingeschreven, dit kan op de lijst die bij de deur van het lokaal hangt.
Klas 5 Marieke:
*
A.s. maandag moeten de borduurwerkjes echt klaar zijn... Dan kunnen de lapjes in
elkaar worden gezet tot een etui voor de filia-krijtjes.
*
De oudergesprekken zijn nu echt van start gegaan. Er zijn nog wat lege plekken over,
ook voor de momenten waar Mirjam bij kan zijn (bovenaan de lijst).

3

*

*

Maandag en dinsdag is Jelmer weer te gast in onze klas. Hij loopt vier dagen stage en
we gaan kijken of we hier een vervolg aan gaan geven. In dat geval zal hij
waarschijnlijk de plantkunde periode gaan geven.
De activiteitenlijst is rondgestuurd, willen jullie kijken waar je kunt en wilt helpen?
Opgeven kan op het prikbord, of via de mail.

Nieuws van de directeur:
Streetwise – gebruik van autogordels
Voor de voorjaarsvakantie bezochten medewerkers van ANWB Streetwise onze school. Zij
stuurden over het gebruik van de autogordel nog een interessant artikel toe wat u onderaan in
dit Vergeetmijnietje (bij ‘bijlagen’) kunt lezen. De belangrijkste regels staan daarin op een
rij.
Afwezigen
Deze week zijn een aantal ziekmeldingen of andere vormen van verlof van medewerkers
binnen gekomen. Dat betekent dat er aanpassingen zijn in de bezetting. Gelukkig kan ik
daarbij een beroep doen op de inzet van eigen medewerkers als wel via het
mobiliteitscentrum. Zodoende kan het onderwijs aan de kinderen goed voort gaan.
Maar…met uitzondering van morgen en moet ik helaas klas 6 naar huis sturen, want er is
geen vervanging beschikbaar. Opsplitsen van de klas komt de kwaliteit van het onderwijs
eveneens niet ten goede en zorgt voor extra werkdruk bij de andere medewerkers.
Via Parnassys houd ik de ouders/verzorgers van de verschillende groepen op de hoogte zodat
zij weten dat hun zoon of dochter met een andere juf te maken krijgt.
De zieke collega’s worden uiteraard beterschap gewenst en zij zijn hopelijk weer snel op de
werkvloer terug.
Uit de klassen…
In het kader van de bouwperiode zijn door kinderen van
klas 3 prachtige tipi’s gemaakt. Het levert een kleurrijke
en bijzondere mini-tentoonstelling op in de gang.
En in klas 2 staat op het bord een prachtige bordtekening
van Christoforus naar aanleiding van het bijzondere
verhaal! De moeite waard om te bewonderen!
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 2 maart.
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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).
Open Dag(en):
Op zaterdag 7 maart (10.00-13.00u.) én op woensdag 11 maart (9.00-12.00u.) is er een Open
Dag bij ons op school. Op zaterdag 7 maart is de Open Dag alleen van onze
school/BSO/Peuterhuis en op woensdag 11 maart van alle basisscholen en
kinderopvang/peuteropvang in de wijk Schelfhorst.
De beste ambassadeurs voor onze school zijn de ouders zelf. Wilt u daarom eventuele
belangstellenden voor onze school/BSO/Peuterhuis attenderen op deze Open Dagen?
Ook vermelden wij deze Open Dagen op Facebook. Wilt u dit Facebook bericht zoveel
mogelijk ‘liken’ en ‘delen’ als u het tegenkomt?
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Eco raad:
Is je telefoonhoesje toe aan vervanging?
Wist je al dat er een biologisch afbreekbare, volledig composteerbare ecologische case (Zero
Waste-case) bestaat? Het is gemaakt om zowel de smartphone als de planeet te beschermen.
Het milieuvriendelijke hoesje is gemaakt van vlas, een landbouwgewas dat gewoon ieder jaar
geoogst kan worden, bamboo- of tarwe stro of van hernieuwbare biomassa + bioplastic. Na het
einde van het gebruik hoeft u alleen de case in de grond te begraven of in een thuiscomposter
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te gooien. De hoezen zijn comfortbel, passen perfect en alle toetsen en aansluitingen zijn
door de hoes gemakkelijk te bereiken. Ze bieden ook een uitstekende bescherming voor het
apparaat tegen krassen en schade.
Enkele voorbeelden er van zijn: pela case, innocent phone case, forever bioio, wild, flaske
Als je al een hoesje hebt is het niet persé nodig om een nieuwe te kopen. Daarmee spaar je
het milieu ook.

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.
Open Dag(en)
Zoals u in dit Vergeetmijnietje kunt lezen doen wij (Christoforus Kinderopvang) ook mee
aan de Open Dagen op zaterdag 7 maart (10.00-13.00u.) en woensdag 11 maart (09.0012.00u.). Ouders die op zoek zijn naar BSO/Peuterhuis zijn op deze dagen van harte welkom
bij ons!
Wilt u eventuele belangstellenden voor BSO/Peuterhuis attenderen op deze Open Dagen?!

Broodjes bakken met peuters.
En dan die heerlijke geur van versgebakken brood mmmmmm……
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BIJLAGEN:

8

