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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. 23 

06-03-2020 
 

AGENDA: 
 

 za. 7 maart  : Open Dag De Vrije School Almelo/Christoforus Kinderopvang  

     van 10.00u. tot 13.00u. 

 woe. 11 maart : Open Dag basisscholen en kinderopvang in de wijk Schelfhorst  

                                van 09.00-12.00u. 

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

 woe. 25 maart : informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze avond is bedoeld voor 

     ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. 

 ma. 30 maart : openbare weekopening, aanvang 8.30u. Thema: palmpasen 

 vrij. 3 april  : muziekavond, aanvang 19.30u. 

 vrij. 3 april  : palmpaasoptocht, aanvang 13.30u. 

 ma. 6 april  : spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20-14.35u. 

 vrij. 10 april : geen school i.v.m. Goede Vrijdag 

 ma. 13 april : geen school i.v.m. 2e Paasdag 

 ma. 27 april t/m 

 vrij. 8 mei  : Meivakantie (hierin vallen Koningsdag en Bevrijdingsdag) 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

  

 ma. 30 maart   : klas 1  

di. 31 maart : drie kleuterklassen, onderwerp: leerrijpheid 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklassen: 

* De Bosdag van woensdag 11 maart vervalt omdat we samen met alle scholen uit de 

wijk Schelfhorst deze dag ook een Open Dag hebben van 9.00-12.00u. Verschuiven is 

geen optie. De eerstvolgende Bosdag is op vrijdag 20 maart! 

 

Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Een deel van de kinderen hebben deze week een brief met uitnodiging voor een 

oudergesprek meegekregen. De anderen krijgen dit later. 
 

Kleuterklas Nienke/Kim: 

* Woensdag 11 maart en maandag 16 maart is juf Nienke afwezig, juf Kim vervangt 

haar. 



3 

 

Klas 1 Annemiek/Wendy:   

*    Dank aan alle ouders die hebben geholpen met het toneelstuk, zowel met de muziek 

als bijv. toneelkleding uitzoeken.  

*        Voor de oproep van schoolbordjes maken en schapenwol wassen heeft zich bij allebei 

1 ouder gemeld. We zullen het er op de ouderavond verder over hebben. 

*        Dank aan alle ouders die gisteren hebben gereden naar het circus Erasmini. 

* Zoals u al hebt vernomen in een bericht van Hans, heb ik samen met juf Wendy a.s.   

          maandag 9 maart een  studiedag van de vertrouwenspersonen van Stichting Athena. 

          Juf Marloes neemt de klas waar. A.s. vrijdag 13 maart heb ik ook een studiedag, juf  

          Sylvia neemt dan waar. 

*         LET OP: de handwerklessen van a.s. maandag en woensdag gaan niet door. 

           Maandag ivm vervang, woensdag ivm klassenpresentatie. 

*         Afgelopen dinsdag zijn de klassenouders en ik bij elkaar geweest. Hierbij vast enkele  

           data voor de komende tijd, op de ouderavond volgt meer informatie: 

• ouderavond  ma. 30 maart (20.00u.) en di. 30 juni (korte ouderavond over 

getuigschriften. Aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt).     

• Vrij. 12 juni gezellig bijeenkomst met ouders en kinderen, 16.30u. tot 19.00u. 

Iedereen neemt wat lekkers mee, we eten samen en kunnen spelletjes doen etc.  

•  Woensdag 27 mei schoolreisje.                             

* Wie heeft de prachtig rode houthakkersblouse op mijn bureau gelegd? We gebruiken   

           deze voor ons toneelstuk, maar ik wil de blouse graag aan iemand teruggeven. 

* De kinderen krijgen zo nu en dan een leesblad met verhaal en woordrijen mee.              

           Hiermee samen spelletjes/oefeningen doen en lezen kan erg helpen. Hier komen we    

              op de ouderavond ook op terug. De kinderen hebben deze week 2 verhaaltjes  

meegekregen. 

 

Klas 2 Hilde: 

* Oudergesprekken; er hangt een lijst bij de deur bij de klas, graag inschrijven. 

* Alle ouders dank je wel voor het meerijden naar het circus van het Erasmus. 

* We zijn deze periode bezig met het oefenen van het toneelstuk ‘Franciscus van 

Assisi’. Woensdag 8 april gaan we ons toneelstuk opvoeren, in de ochtend, exacte tijd 

volgt nog.      

 

Klas 4 Joost/Wendy: 

* De komende weken vinden de oudergesprekken plaats. 

* Uiterlijk dinsdag 10 maart het opgavestrookje voor het schoolvoetbaltoernooi 

inleveren. 

 

Klas 5 Marieke: 

* Voor de open dag morgen heeft zich nog niemand opgegeven om te komen helpen. 

Wie kan en wil? 

* Vrijdag 13 maart sluiten we de aardrijkskundeperiode af. Die dag maken de kinderen 

een meesterwerk over de leerstof, die ze kunnen oefenen op MOO. Het schrift moet 

dan af zijn en worden ingeleverd. 

 

 



4 

 

Nieuws van de directeur: 
 

Vertrouwenspersonen 

Onze school heeft twee vertrouwenspersonen namelijk Wendy en Annemiek. Zij staan in het 

Vergeetmijnietje altijd opgenomen op welke momenten en waar u met hen contact kunt 

opnemen.  

A.s. maandag zijn zij naar de jaarlijkse studiedag voor vertrouwenspersonen van de Stichting 

Athena en worden zij vervangen door respectievelijk Maaike en Marloes.   

Op deze studiedag op het bestuurskantoor in Deventer staan communicatie, eigen 

vaardigheden en gespreksvoering centraal.  

 

Onderwijsondersteuning 

Als gevolg van ziektevervanging wordt de onderwijsondersteuning op dit moment 

uitgevoerd door juf Annalie (op maandag en dinsdag) en op vrijdag door juf Marloes.  

Sylvia werkt zoals gebruikelijk van maandag t/m donderdag als leerkrachtondersteuner. 

 

Afwezig 

Volgende week donderdag en vrijdag zijn er twee studiedagen voor directeuren van de 

Stichting Athena en ben ik op school afwezig. Op donderdag hebben we een reguliere dag 

met alle directeuren. Op vrijdag gaan wij met zijn allen naar Doorn en bezoeken een speciale 

conferentie met als thema: Organisatie vrijescholen de komende (100) jaren. Ook juf 

Annemiek bezoekt deze conferentie en zal op vrijdag vervangen worden door juf Sylvia.  

 

Klassenpresentaties 

Volgende week woensdag zijn er klassenpresentaties. U komt toch ook een kijkje nemen?  

 

Coronavirus 

Afgelopen woensdag heeft u over dit onderwerp per mail een brief ontvangen. Geen angst en 

een zekere nuchterheid werden daarin genoemd. Ook dat we hygiëne extra onder de aandacht 

brengen in iedere (kleuter)klas.  

De brief met tips en een link van de Rijksoverheid nog eens nalezen? Dat kan op 

www.devrijeschoolalmelo.nl  

 

Als gevolg van mijn directiedagen is er volgende week geen bijdrage van mijn kant voor het 

Vergeetmijnietje. 

      

Met een hartelijke groet, Hans Verkley 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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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 6 april a.s. 

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. Hebt u vrienden-kennissen-familie-

buren-collega’s die geinteresseerd zijn in ons onderwijs, attendeer ze dan op deze Open 

Dagen. Ze zijn van harte welkom! 

 

Parkeren: 

Wilt u, als u morgen op de Open Dag komt, uw auto NIET parkeren aan de Biesterweg of 

aan Grasbroek?! Langs Nederhoven en aan de overkant van de school bij de flats is 

voldoende parkeergelegenheid. Uiteraard netjes IN de parkeervakken!!!   

 

Klassenpresentaties woensdag 11 maart a.s. 

A.s. woensdag 11 maart zijn er weer klassenpresentaties in de mooie grote zaal van onze 

school. De kinderen laten zien/horen wat ze tot nu toe geleerd hebben. De presentaties 

beginnen om 11.45u. U bent van harte welkom! Wilt u s.v.p. een oppas zoeken voor 

eventuele jongere broertjes/zusjes? Ook willen wij u verzoeken om, in het kader van de wet 

op de privacy, geen foto’s te maken. 
 

 
Prachtige bordtekening van Christoforus, gemaakt door juf Hilde 

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. 
 

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 (09.00-

12.00u.). 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?! 

 

 
 

BIJLAGEN: 
 

Zien, horen en beleven: 

Er is weer van alles te zien, te horen en te beleven bij theater Sonnevanck en Kaliber 

Kunstenschool. Via de onderstaande links krijgt u meer informatie: 

theater Sonnevanck 

Kaliber Kunstenschool 

https://www.sonnevanck.nl/
https://content.mailplus.nl/m1/links/kaliberkunstenschool/txt362970/qHY83HqPaHzVzV9

