’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. 34
05-06-2020
AGENDA:
ma. 22 juni
do. 2 juli
vrij. 3 juli
ma. 6 juli t/m
vrij. 14 aug.

: schoolfotograaf
: laatste schooldag kleuters
: laatste schooldag klas 1 t/m 6; einde school om 10.30u.
: zomervakantie

KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:
*
Wilt u het wegbrengen en ophalen kort houden, zodat er genoeg ruimte is voor
iedereen?
*
Wat spelen we fijn in de zandbak met de nieuwe waterpomp! Het is fijn voor de
kinderen om laarzen aan te hebben. Geeft u dan wel slofjes mee naar school? (of
antislipsokken aan)
*
Geen schoenen met lampjes aan naar school (of de lampjes uitzetten).
*
Als uw kind 4 jaar en 3 maanden is mag het de hele week naar school. Tot 4 jaar en 3
maanden hebben de kinderen op woensdag een vrije dag. Daarna kan de woensdag in
overleg met de leerkracht een rustdag worden.
Kleuterklas Kim/Nienke:
*
De stage van juf Manuela zit er alweer bijna op. Aankomende dinsdag zal ze voor de
laatste keer in onze klas zijn. Ze heeft in de afgelopen periode heel veel met de
kinderen gedaan. Om haar te bedanken, maken we in de klas een mooi
afscheidscadeau voor haar.
Kleuterklas Grietje:
*
Willen jullie er om blijven denken de kinderen goed in te smeren, de schouders goed
bedekken (dus geen hemdjes/jurkjes zonder mouwen).
*
Ook is het nog steeds de bedoeling dat de kinderen 2 bekers water/drinken meenemen
en het fruit klaargemaakt in een trommeltje.
*
Als jullie thuis nog handwerkspullen van school hebben die afgemaakt kunnen worden
graag meegeven. Ook de weeframen, breipennen en eventuele boekjes.
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Klas 1 Annemiek/Wendy:
*
Volgende week weer helemaal naar school. Er komt nog een brief over wat de
kinderen mee moeten nemen naar school.
*
Wilt u er ook aan denken dat de kinderen een vestje o.i.d. bij zich hebben, dit i.v.m.
het ventileren in klas. AUB doen!!! Sommige kinderen geven aan het soms koud te
hebben, ondanks het mooie weer.
*
Di. 30 juni korte ouderavond over getuigschriften. Of en hoe dit vorm krijgt moet nog
worden bekeken/bedacht.
Klas 3 Nicole:
*
Het was wennen maar ook erg fijn om de kinderen weer te zien en deze week weer
gewoon fysiek les te kunnen geven. We zijn begonnen met een rekenperiode waarin
we al vele dingen hebben opgemeten en in een tabel hebben weergegeven. Volgende
week gaan de twee groepen elkaar ook weer zien en gaan we samen verder met deze
rekenperiode waarin naast het meten nog vele andere onderwerpen aan bod komen. De
periode over de vogels leeft ook nog steeds en door de open ramen van de klas zien we
niet alleen vele vogels maar horen ze ook vrolijk fluiten.
*
A.s. maandag moeten alle schoolmaterialen weer mee terug naar school

waar we ze opnieuw een plekje geven in de klas. Wat toch thuis kan blijven
krijgen de kinderen eventueel weer mee, maar wil ik graag wel eerst gezien
hebben.
Klas 4 Joost/Wendy:
*
Volgende week mogen we weer met de hele klas naar school, joepie. De afgelopen
weken zijn we bezig geweest met de 2e Dier- /Menskunde periode, donderdag en
vrijdag hebben we deze periode afgesloten d.m.v. een klein meesterwerk. Alle
kinderen hebben dit goed gemaakt. Ook de topografie toets is door iedereen heel goed
gemaakt. Volgende week starten we met de 2e Aardrijkskunde periode en gaan we
verder met de topografie van Nederland.
*
Vandaag is meneer Niels 21 geworden

*

Vrijdag 12 juni vieren wij (meneer Niels en meneer Joost) onze verjaardag op school.
We maken er een gezellige meneren-dag van met spelletjes en lekkers. Als het mooi
weer is gaan we naar het park.

Klas 5 Marieke:
*
Joehoe! Maandag zien alle kinderen elkaar weer! Vandaag maken we met groep A (die
deze dag als een soort extra dagje hebben) de klas in orde voor de frisse start van
maandag. Ieder kind neemt maandag zijn boekenspel mee en zijn plantkundeschrift
(dat dan helemaal af is). Er zal lekkers zijn en we maken er een feestelijke en gezellige
dag van. Dinsdag gaan we dan beginnen met de geschiedenisperiode; de laatste
periode van dit jaar. Het rooster zal wat veranderen maar de meeste vaklessen gaan
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*
*

weer door vanaf volgende week. Het huiswerk voor taal en rekenen zullen we
voorlopig nog digitaal blijven doen, maar zal in hoeveelheid minder zijn omdat de
kinderen ook weer hele dagen naar school gaan. Een deel van dat werk kan ook op
school worden gemaakt. Willen jullie helpen bij het plannen en maken van het
huiswerk? Dat plannen is voor veel kinderen natuurlijk nog erg lastig, maar wel een
goede oefening 'voor later'.
Vrijdag 12 juni moeten de kinderen hun aardrijkskundeschrift en -werkstuk inleveren.
Voor ouders die voor de zomervakantie nog contact met mij willen bestaat de
mogelijkheid om mij te bellen/mailen/teamen enz.

Nieuws van de directeur:
Basisscholen vanaf 8 juni weer open (3)
Vanaf maandag zijn alle kinderen tegelijk weer welkom. Over de juiste opvang hebben we in
de afgelopen week nagedacht. We werken uiteraard vanuit de uitgangspunten van het RIVM
en van het ministerie.
Er is een voorbeeld protocol opgesteld door de PO-Raad wat herschreven is naar onze eigen
schoolsituatie. Alle ouders/verzorgers hebben hierover een brief ontvangen. Hierin leest u
over de belangrijkste afspraken, regels en verwachtingen.
Het protocol en de brief zijn terug te lezen op www.devrijeschoolalmelo.nl .
Wat kan wel en wat kan niet in de komende weken tot aan de zomervakantie?
Als gevolg van de coronacrisis worden een aantal zaken aangepast. Dat is uiteraard
ontzettend jammer en lastig.
We denken na over alternatieven voor bepaalde activiteiten en informeren u daar nader over.
De inloopochtend voor nieuwe ouders komt te vervallen. De inschrijf- en informatieavond
van 16 juni zal doorgaan en de betrokken ouders laten we dat nog nader weten hoe dit wordt
opgepakt.
Verkeersouder gezocht!!!
Onze verkeersouder stopt met de zomervakantie. Hij heeft zich de afgelopen jaren ingezet
voor de verkeersbrigade en verschillende andere verkeerszaken voor onze school waarvoor
wij hem hartelijk danken!
Wie wil hem opvolgen? Heeft u belangstelling? Wilt u meer informatie? Mail dan gerust
naar administratie@devrijeschoolalmelo.nl
Waterspeelpomp op het kleuterplein!!
Het is prachtig geworden en we zijn heel blij met de
waterspeelpomp. Een klein feestje waard en daar
hoorde voor alle kleuters natuurlijk een ijsje bij!
Een goed weekend gewenst,
Hans Verkley
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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).
Kleuterplein en schooltuin:
Op het kleuterplein is heel hard gewerkt de afgelopen twee weken. Allemaal wat chaotisch,
maar daarom juist fantastisch, dat er mensen op zo’n korte termijn de handen uit de mouwen
hebben gestoken. Jullie hebben super werk verzet! Heeeeel erg bedankt!!!!
Gelukkig hebben ook andere ouders zich al weer gemeld om te willen helpen. Er is altijd van
alles te doen rond school, een ’tuindag’ organiseren mag nog niet, maar als je aan de slag wil
onder schooltijd zijn er altijd wel klusjes.
Daarnaast zijn we nog op zoek naar struiken en planten voor op het plein.
Meld je bij juf Grietje met vragen, planten, plannen enz.
Van het bestuurskantoor:
We naderen, na een hectische periode voor u maar ook voor onze scholen, het einde van het
schooljaar. Voor het secretariaat van Athena betekent dat onder andere dat we bezig zijn met
de afronding van de financiën rondom de ouderbijdrage. Voor ouders/verzorgers die in
termijnen betalen betekent dat dat de laatste termijn vervalt op 1 juli 2020. Daarna wordt de
ouderbijdrage voor dit jaar afgesloten en zullen wij in augustus/ september deze weer
opstarten voor het schooljaar 2020-2021.
Vanuit het systeem WIS worden herinneringen gestuurd naar aanleiding van gedane
toezeggingen of als herinnering dat er nog niet gereageerd is op melding van de
ouderbijdrage voor 2019-2020. Omdat vanuit het bestuurskantoor de gehele administratie
voor de stichting (voor alle 15 scholen en ruim 2500 leerlingen) wordt gedaan is het helaas
niet zichtbaar of deze herinnering door de afgelopen periode terecht is. Vooral voor nieuwe
instroom kan het zijn dat er wel een melding komt voor de ouderbijdrage, maar dat uw kind
pas heel kort of misschien nog niet gestart is op de school. In dat geval vragen wij u deze
“herinnering” als niet verzonden te beschouwen. Het is voor ons technisch niet mogelijk om
deze leerlingen uit de communicatie te halen.
Aan ouders/verzorgers die het toegezegde bedrag nog niet voldaan hebben vragen wij deze
uiterlijk 1 juli 2020 over te maken via Ideal in het systeem WIS. Op deze wijze wordt de
administratie namelijk automatisch bijgehouden voor de school.
Wij danken u, mede namens de directie van uw school, hartelijk voor ontvangen
ouderbijdrage van afgelopen schooljaar. Voor volgend schooljaar 2020-2021 ontvangt u
opnieuw een uitnodiging.
Mocht u nog vragen hebben omtrent de ouderbijdrage dan kunt u altijd contact opnemen via
het mailadres Ouderbijdrage@vsathena.nl. Graag met vermelding van naam van de school
en van uw kind. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk een reactie geven.
Hartelijke groet, Secretariaat Athena, Lia en Karin
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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.

Het was een heerlijke warme week,
de peuters hebben fijn buiten gespeeld met water en zand

6

