’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. 24
13-03-2020
AGENDA:
vrij. 20 maart : openbare Tinikling les in de zaal, aanvang 8.45u.
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:
Kleuterklas Nienke/Kim:
*
Maandag 16 maart is juf Nienke afwezig, juf Kim vervangt haar.
Klas 1 Annemiek/Wendy:
*
Afgelopen dinsdag heeft uw kind zijn/haar gymtas meegekregen naar huis. Dit omdat
het nogal rommelig oogde in de gang met al die tassen. Het is de bedoeling dat de
kinderen de gymtas, inclusief schoenen, elke dinsdag meenemen naar school en aan
het eind van de dag weer mee naar huis nemen.
*
Vorige week 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 gezellige 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.
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*
*

Wilt u de kinderen voor uiterlijk 23 maart een stok van “natuurlijk” hout meegeven
van ongeveer 60 cm meegeven met duidelijke naam en een punt.
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 rekenbladen die de kinderen soms meenemen
nemen ze vrijwillig mee. Sommige kinderen vinden het leuk om de sommetjes thuis
nog een keer te maken. Dit hoeft dus niet!

Klas 2 Hilde/Maaike:
*
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:
*
Maandag 16 maart hebben de kinderen toets van de provincie Overijssel. Let op! Laat
de kinderen geen nummers leren maar de plekken waar de plaatsen, rivieren of
gebieden liggen.
*
De aardrijkskunde periode is afgelopen, vrijdag 20 maart krijgen de kinderen hier een
meesterwerk over. Vandaag krijgen de kinderen hun periodeschrift mee naar huis om
de lesstof goed door te kunnen nemen. We hebben samen een aantal vragen bedacht
die in het meesterwerk komen.
Klas 5 Marieke:
*
Voor wie zich nog niet heeft opgegeven voor de schoolvoetbal uit onze klas: we
zoeken nog 1 of 2 meisjes en nog 2 jongens.
*
Donderdag 12 maart is er een mail verstuurd over de kosten van het kamp in
september. Voor vragen kun je terecht bij Marieke.
Nieuws van de directeur:
I.v.m. directiedagen is er geen bijdrage van mijn kant voor dit Vergeetmijnietje.
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 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).
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Muziekavond vrijdag 3 april a.s:
Op vrijdag 3 april is de tweede muziekavond van dit jaar. Volgende week zijn de
inschrijfformulieren weer te krijgen in de klas, bij de eigen leerkracht. Voor hulp bij het
oefenen/noteren enz. kun je terecht bij juf Marieke
Openbare TINIKLING-les:
Na ons optreden tijdens de klassenpresentatie afgelopen woensdag, kregen wij van veel
mensen de vraag/opmerking of ze dit ook konden leren. Om aan dit enthousiasme gehoor te
kunnen geven hebben we (de vijfde klas kinderen, Nadja en juf Marieke) nu geregeld dat
iedereen die het leuk vindt om eens mee te 'bouncen' dat kan komen doen op VRIJDAG 20
MAART om 8.45u. in de zaal. Wees welkom! Klas 5 zal in ieder geval ook even nog een
demonstratie geven!

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.
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