’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. 33
29-05-2020
AGENDA:
ma. 1 juni
ma. 22 juni
do. 2 juli
vrij. 3 juli

: vrij i.v.m. 2e Pinksterdag
: schoolfotograaf
: laatste schooldag kleuters
: laatste schooldag klas 1 t/m 6; einde school om 10.30u.

KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:
*
Aankomende week wordt er zonnig en warm weer voorspeld. Wilt u uw kind
bedekkende kleding aan doen en ’s morgens al met zonnebrand insmeren? Op dit
moment mogen de juffen de kinderen niet insmeren. In de ochtend kan het nog fris
zijn, geeft u uw kind een vestje of jas mee?
*
Denkt u er aan om twee bekers met drinken mee te geven naar school? Eén voor bij
het fruit eten en één beker drinken voor bij het brood.
Klas 1 Annemiek/Wendy:
*
Ook deze week is er hard gewerkt. We hebben het over bloemen en vlinders en juf
Wendy heeft het over kikkers gehad. We luisterden naar verhalen, maakten dictees,
oefenden lezen en automatiseerden rekenen. We zijn nu met dubbelsommen bezig
bijv. 6+6 en 7+7 en hoe je die kunt gebruiken bij de som 6+7. We hebben vlinders
gevouwen, kransjes/sjerps en duifjes gemaakt.
*
Gisteren en vandaag vieren/vierden we het Pinksterfeest in de klas. We zongen,
hebben een mooi verhaal gehoord, staken een kaars aan voor alle kinderen van de
andere groep en voor alle kinderen die in de klas waren. Zo waren we denkbeeldig
even met z’n allen en staken we ook nog 12 kaarsen aan voor lieve mensen en dieren
om ons heen. Ik had het alle ouders, opa’s en oma’s broertjes en zusjes gegund om
daar bij te zijn, want het waren mooie lieve ontroerende verhalen die daarbij verteld
werden. Volgende week nog een halve klas en dan weer helemaal. Enkele kinderen
gaven al aan dat het nu wel lang genoeg had geduurd en we maar weer met z’n allen
moeten zijn. Ik kijk er ook naar uit.
*
Wilt u er nog steeds aan denken dat de kinderen met name voor de eerste pauze niet te
veel eten mee hebben. Een aantal kinderen is erg lang aan het eten.
*
Wilt u er ook aan denken dat de kinderen een vestje o.i.d. bij zich hebben, dit i.v.m.
het ventileren.
*
Di. 30 juni korte ouderavond over getuigschriften. Aanvangstijd wordt nog bekend
gemaakt.
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Klas 5 Marieke:
*
Vooralsnog gaan we er van uit dat ons kamp in september wel doorgaat. Willen jullie
zorg dragen voor de betalingen aan Saskia? Binnenkort moeten we het tweede deel
betalen, vandaar deze oproep.
*
Volgende week moet iedereen zijn plantkundewerkstuk presenteren. Gisteren en
vandaag hebben we de indeling gemaakt zodat iedereen weet wanneer hij/zij aan de
beurt is. Op deze manier sluiten we de plantkunde periode af. Willen jullie de kinderen
helpen met de voorbereidingen? In de klas hebben we de mogelijkheden al uitgebreid
besproken, dus in principe zou de opdracht duidelijk moeten zijn.
*
Op 9 juni beginnen we met de geschiedenisperiode (met onder andere Egypte!!) Daar
hebben we veel zin in, vooral als dat met de hele klas samen zou kunnen zijn!.
*
Op 8 juni doen we dan onze spelletjes dag. Die dag moeten alle 'boek-spellen' dus
klaar zijn én mee naar school worden gebracht. Willen jullie ook daar nog even samen
met de kinderen naar kijken? Er zijn prachtige spellen gemaakt, met mooie houten
speelborden of zelf gemaakte pionnetjes! Het hoefde dus niet over Koning van
Katoren te gaan, maar over een zelf gekozen boek. Katoren mócht natuurlijk wel!
*
Ik ben nog steeds (ook onder schooltijd) bereikbaar op de bekende manieren (Teams,
app, mail) voor vragen over school/schoolwerk. Zouden jullie het contact zoeken na
18 uur tot het minimum (= alleen als het héél erg belangrijk is) willen beperken?
*
De indeling van de MOO account is veranderd. Daar hebben alle kinderen ene brief
met handleiding over gekregen die juf Maaike heeft gemaakt. In deze nieuwe
'omgeving' staat alle bekende Plantkunde materialen. Zo kun je je eigen bestanden
terug vinden maar ook de opdrachten die gegeven zijn in de afgelopen tijd. Misschien
nog handig bij het voorbereiden van de Plantkundepresentatie, of het afronden van het
periodeschrift dat eind volgende week af moet zijn.
Klas 6 Ilona/Wendy:
*
In de afgelopen week hebben de kinderen aan de geschiedenisperiode en aan het toneel
gewerkt.
Het naar school gaan is weer wat meer normaal geworden, maar de kinderen missen de
kinderen uit de andere groep natuurlijk wel (en ik mis ze ook)! Nog een week en dan
mogen ze gelukkig allemaal weer samen naar school.
*
We hebben in de klas stil gestaan bij Pinksteren en hebben het heel klein beetje
gevierd.
Ik wens jullie allemaal prettige Pinksterdagen, laten we maar heerlijk genieten van het
prachtige weer.
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Nieuws van de directeur:
Basisscholen vanaf 8 juni weer open (2):
De basisscholen gaan vanaf maandag 8 juni weer open. En dan voor alle kinderen tegelijk
(tenzij uit onderzoek blijkt dat het niet verantwoord is, maar daar wordt niet van uitgegaan).
Om de veiligheid en gezondheid voor iedereen te garanderen zijn richtlijnen opgesteld door
de landelijke PO Raad en deze zijn verwerkt in een protocol. Waar moeten wij ons aan
houden in de nieuwe situatie? Welke afspraken moeten we maken met de ouders, kinderen
en collega’s vanaf 8 juni?
De scholen hebben gisteravond het protocol van de PO Raad ontvangen. Met dat protocol
gaan wij nu aan de slag en verwerken dit voor onze eigen schoolsituatie.
Na intern overleg met het team en met de medezeggenschapsraad ontvangt u uiterlijk
volgende week vrijdag bericht over de afspraken, regels en verwachtingen voor onze school
voor als wij op 8 juni weer open gaan voor alle kinderen.
Het veiligheidsprotocol en de afspraken worden wederom op www.devrijeschoolalmelo.nl
geplaatst.
Belangstelling voor onze school?
We onderzoeken nog of de geplande informatieavond op 16 juni en inloopochtend van 10
juni voor belangstellende nieuwe ouders door kan gaan. We wachten even af wat wel en wat
niet kan na 8 juni.
Mocht u belangstelling hebben om uw kind op onze school in te schrijven dan wordt u
verzocht om dit kenbaar te maken bij de administratie: administratie@devrijeschoolalmelo.nl
Uiteraard kunt u ook bellen (0546-492727).
Waterspeelpomp:
Het zal u niet ontgaan zijn: de waterspeelpomp is geplaatst! Er zijn nog de nodige
werkzaamheden uit te voeren, maar het grote werk is gebeurd. Wat zijn we er blij mee!!

Pinksteren:
In alle klassen wordt het Pinksterfeest deze dagen gevierd. Het is op school een feest van
licht, lucht en kleur.
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We vieren dit jaar het dansen onder de Meiboom anders dan andere jaren, maar niet minder
feestelijk. U hoort er vast iets over van uw kind.
Ik wens u tot slot een fijn Pinksterweekend toe!

Met een hartelijke groet, Hans Verkley

ALGEMENE MEDEDELINGEN:
Mededelingen van de vertrouwenspersonen:
Beste mensen,
Wij kunnen ons spreekuur niet in school laten plaatsvinden, maar mocht u ons willen
spreken, kunt u altijd mailen zodat wij een afspraak voor een gesprek kunnen maken.
Wilt u dit ook tegen de kinderen zeggen?
Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
Hartelijke groet, Wendy (klas 1, 4 en 6) en Annemiek (klas 1).
Vakantierooster schooljaar 2020-2021:
Hieronder alvast een overzicht van de schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar. Overige
afwijkende schooldagen (bijv. studiedagen) voor het nieuwe schooljaar zijn nog in
behandeling; zodra deze bekend zijn wordt u op de hoogte gebracht.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie

maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020
maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021
maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
vrijdag 2 april 2021
maandag 5 april 2021
dinsdag 27 april 2021
maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
(hierin vallen ook Bevrijdingsdag en Hemelvaart)
Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021
Zomervakantie
maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021
Ecoraad:
Weer aan het sporten? Het kan ook duurzaam! Hier een paar tips!
Sportkleding die volledig is gemaakt van gerecycled plastic of hergebruikte materialen, een
springtouw waarvan de handvaten van gerecyclede melkflessen en het touw van 100%
organisch katoen zijn gemaakt, of een waterfles van suikerriet restmateriaal in plaats
van ruwe olie. Smelt niet in de mond, ook niet in de vaatwasser.100% recyclebaar.
En hoe duurzaam is jouw yoga mat eigenlijk? De meeste yogamatten zijn gemaakt van het
kunststof PVC. Nu heeft PVC niet het beste imago vanwege het gebruik van weekmakers en
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schadelijke oplosmiddelen (Phthalate). Yoga mat van natuurrubber biedt veilige en
duurzame alternatief. Naast een eco-friendly productie is deze mat ook biologisch
afbreekbaar. Ben je allergisch voor rubber? Een TPE yogamat is een prima alternatief. En
heb je al de Fitrocks dumbbell gezien?
Steeds meer producenten ontwerpen mooie, duurzame producten. Ga er eens naar op zoek!
Bron: internet

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.

6

