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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. 36 

19-06-2020 
 

  

 AGENDA: 
  

 ma. 22 juni  : schoolfotograaf  

 di. 30 juni  : getuigschriftenavond, nadere informatie volgt 

  do. 2 juli   : laatste schooldag kleuters 

 vrij. 3 juli  : laatste schooldag klas 1 t/m 6; einde school om 10.30u. 

 ma. 6 juli t/m 

 vrij. 14 aug. : zomervakantie 

 ma. 17 aug. : eerste schooldag voor de klassen 1 t/m 6 

 di. 18 aug.  : eerste schooldag kleuters 

  

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen: 

* Vrijdag 26 juni vieren we het St. Jansfeest in het bos met de kleuters. Het staat erg 

feestelijk als de kinderen een gras- of bloemenkransje op het hoofd dragen. Een met 

bloemen versierd zonnehoedje mag ook! 

 

Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Woensdag 24 juni hoeven de kinderen geen fruit mee te nemen, dit ivm een traktatie. 

* Wie wil er in de zomervakantie voor een plantje uit de klas zorgen? Opgave bij 

Margot (mail, app, briefje). Geef even aan wanneer je het plantje mee kunt nemen. Dit 

kan al vanaf maandag 29 juni. 

* U hebt een brief ontvangen over de grote schoonmaak van de klas.  

 

Klas 1 Annemiek/Wendy:  

* Als het kan, is het schoolreisje op vrijdag 28 augustus en de gezellige middag/avond 

met kinderen en ouders op vrijdag 25 september van 16.30 tot 19.00u. Houd laatste 

dag aub vrij. 

* Dinsdag 30 juni korte ouderavond over getuigschriften. Ja, dit gaat lukken!! Een brief 

over het bekijken van de getuigschriften 1 /m 6 komt spoedig. Hierna kan onze 

ouderavond plaatsvinden rond 21.00u./21.15u. maximaal 45 minuten. De exacte tijd 

wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Van elk kind mag 1 ouder komen. We gaan 

dan in de zaal en op het podium met 1,5 meter afstand en volgens RIVM richtlijnen. 

Onderwerpen: Het getuigschrift; hoe ziet dit er uit? Er is een deel voor de ouders en 

een deel voor de kinderen. De achtergrond, het hoe en waarom. Het is al fijn dat we 

elkaar kunnen ontmoeten over dit onderwerp, omdat het voor de kinderen van de 

eerste klas de eerste keer is. Uiterlijk 22.00u. ronden we af en gaat iedereen weer naar 
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huis. Er zal ook geen koffie, thee etc. zijn. Dat kunnen we dan hopelijk weer in het 

nieuwe schooljaar doen. Ik zou het fijn vinden als jullie even aangeven of je komt, dan 

kan ik daar rekening mee houden i.v.m. de organisatie. Graag per mail: 

a.geertsma@devrijeschoolalmelo.nl 

* Sint Jan vieren we in de klas. Meer exacte gegevens komen in loop van volgende 

week. 

         Wel al graag rekening houden met volgende dingen: 

• Kinderen nemen zelf 1 of 2x eten en drinken mee, er wordt een traktatie 

gebakken.  

                    Schat aub zelf in of je kind dan nog voor 1 of 2 x moet meenemen. Het    

                    meegenomende mag een soort picknick-karakter hebben (geen snoep oid.) 

• Het staat erg feestelijk als de kinderen een gras- of bloemenkransje op het hoofd 

dragen. Een met bloemen versierd hoedje mag ook! 

• Graag picknickkleedje mee voor de picknick (op kleuterplein      ). Misschien 

even via app afstemmen wie er een meegeeft. Niet elk kind hoeft er een mee. 

• Een klein buitenspelletje kan eventueel mee naar school. Bij slecht weer komen 

er nog andere gegevens. 

* A.s. vrijdag neemt onze stagiaire helaas afscheid van de klas. We zullen daar aandacht 

aan besteden. Na een heel jaar bij ons gaat ze volgend jaar naar een school in 

Oldenzaal (haar woonplaats). Ze zullen daar vast blij met haar zijn. 

* In de laatste week moet er gepoetst worden, gordijnen gewassen, kasten  

schoongemaakt etc.  Wie wil hierbij helpen? Zonder kinderen.  

Graag aangeven via mail. We moeten nog even precies bekijken op welke  

momenten er wat gedaan kan worden. In ieder geval de laatste vrijdag van het  

schooljaar (3 juli). 

Dus concreet: 

Wie wil gordijnen wassen en strijken? 

Wie wil de kleine gordijntjes wassen? 

Wie wil de schilderkast goed schoonmaken? 

Wie wil helpen poetsen op vrijdag 3 juli vanaf 10.30/10.45 uur, zonder kinderen? 

Wie wil er poetsen in de week van 28 juni, momenten in overleg, bijv. woensdag-  

middag 1 juli. 

Wie wil om  de 2e klas in te ruimen op maandag 6 juli vanaf 8.00 uur (tafels sjouwen  

etc) helpen? Ook zonder kinderen. 

 

Klas 3 Nicole: 

* In deze laatste weken blikken we terug op wat we het afgelopen jaar (3 jaar) hebben 

geleerd en kijken voorzichtig vooruit op wat de komende jaren nog aan bod gaat 

komen. Daarnaast zijn we flink aan het oefenen met cijferen en dan blijkt dat de 

sommen die we in de eerste klas leerden nu nog steeds goed van pas komen! 

Deze laatste twee weken zullen verschillende onderwerpen nog langs gaan komen en 

wellicht komt het ambacht vilten op de valreep nog als laatste ambacht dit schooljaar 

aan bod... 
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Klas 4 Joost/Wendy: 

* Op maandag 22 juni staat de topografietoets van de provincies en hoofdsteden van 

Europa gepland. Hiervoor hebben de kinderen papieren meegekregen. Wilt u de 

kinderen helpen met leren? Let op! Zorg ervoor dat er geen nummers worden geleerd 

maar dat de kinderen de plek van de provincie en/of plaats op de kaart kunnen 

aanwijzen. De nummers zijn op de toets namelijk anders. Wellicht kunnen de kinderen 

onder begeleiding ook oefenen op topomania.net. Typ in de zoekbalk op de site dan in: 

'Provincies van Nederland en hoofdsteden'. Veel succes en plezier met leren! 

* Vrijdag 26 juni is meneer Niels voor het laatst in klas en vieren we het St. Jansfeest op 

school (info over deze dag volgt t.z.t.) 

* We zijn weer begonnen met de weektaak en herhalen we wat we hebben gehad aan 

lesstof in de klas. Als kinderen de weektaak niet af hebben op vrijdag, dan krijgen ze 

het niet gemaakte werk mee naar huis als huiswerk. Dit werk moet maandag (gemaakt) 

weer op school zijn 

 

Klas 5 Marieke: 

* We zoeken nog mensen die donderdagavond 2 juli willen en kunnen helpen poetsen. 

Ook voor het uit- en inpakken van de klas hebben we nog mensen nodig. Wie wil 

helpen? Je kunt je opgeven door de mail hierover te beantwoorden. 

* Vrijdag 26 juni is Marieke niet in de klas, Marloes vervangt. Zij zal die dag met de 

klas Sint Jan vieren.  

* Donderdag 25 juni is het meesterwerk(-je) geschiedenis, willen jullie de kinderen 

helpen leren? Het schrift moet die dag ook worden ingeleverd, met alles wat er in 

hoort te staan. 

* Op donderdag 2 juli krijgen de kinderen hun schriften en andere spullen mee naar 

huis, willen jullie ze daarom een grote (stevige) tas of doos meegeven? 

 

Klas 6 Ilona/Wendy: 

* Volgende week is het de laatste lesweek van klas 6, we gaan het schooljaar afronden. 

De week daarna kunnen we dan lekker genieten van de feestweek.  

Voor het zover is moet er nog wel wat gebeuren: 

• Maandag 22 juni moet het periodeschrift middeleeuwen worden ingeleverd. 

• Maandag 22 juni komt de schoolfotograaf. 

• Woensdag 24 juni is de topotoets over Europa + hoofdsteden. 

• De formulieren voor het verkeersexamen thuis moeten voor donderdag 25 juni worden 

ingeleverd. 

• Vrijdag 26 juni vieren we in en rond de school het Sint Janfeest met de kinderen. 

• Vrijdag 26 juni begint om 19:00 uur het slaapfeest. 

• Graag voor 1 juli een lege 1 ½ l fles meegeven, die hebben we nodig voor een 

activiteit. 

• In de laatste week gaan we nog aandacht besteden aan seksuele voorlichting. 

* Volgende week ontvangen jullie een overzicht met data, tijden en allerlei informatie voor 

de activiteiten tijdens de feestweek. In dat overzicht staat ook wat de kinderen per dag 

wel of niet moeten meenemen.  
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Nieuws van de directeur: 

Kinderen wel of niet naar school laten gaan? 

Het is soms denk ik voor u als ouder best lastig om vast te stellen of uw kind wel of niet naar 

school gaat. Voor wat betreft ‘snotteren’ zijn de regels deze week versoepeld. Kinderen van 

0 tot 6 jaar (was 0 tot 4 jaar) met een snotneus mogen nu wel naar opvang, peuterhuis of 

school.  
 

Maar hoe zit het ook al weer met andere klachten? 

Het is zinvol om een deel vanuit ons protocol, wat volledig 

gebaseerd is op de RIVM richtlijnen, hier nog eens te 

herhalen.  U kunt het ook  teruglezen op onze website 

www.devrijeschoolalmelo.nl  
 

- Als een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt 

gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers en zussen worden hierover geïnformeerd 

en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO.  

- Als een kind ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald. 

- Het kind blijft thuis bij neusverkoudheid en/of hoesten en/of moeilijk 

ademen/benauwdheid en/of tijdelijk minder ruiken en proeven en/of koorts boven de 38 

graden Celsius. Ook eventuele broertjes/zusjes blijven dan thuis. 

- Als een kind positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en 

uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen 

ook 24 uur geen klachten heeft.  

- Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven de 38 graden en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.  

- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer 

naar school en de opvang. 

- Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 

uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 

extra dagen thuisblijven.  
 

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. 

Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend 

bent, laat het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Nauw overleg met de 

ouders van het kind spreekt voor zich.  
 

Juf Ellen af en toe op school 

Vanaf vorige week is juf Ellen van de kleuterklas tweemaal per week enkele uren op school. 

Zij verricht de nodige praktische werkzaamheden. De kleuters komen haar vast een keer 

tegen.  

 

Bellen voor ziekmelding/absentie 

Als u uw kinderen ziek of absent wilt melden, dan kunt dat  ’s morgens het beste vanaf 

7.50uur doen. De administratie neemt vanaf die tijd de telefoon op en geeft het vervolgens 

door aan teamleden.  
 

 

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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Schoolorganisatie nieuwe schooljaar 

Het is de bedoeling om u volgende week nader te informeren over de organisatie van het 

nieuwe jaar. Wie werkt in welke klas en heeft welke taken? Een aantal zaken liggen voor de 

hand, maar er zijn ook enige veranderingen.  
 

Tot slot…. 

Het is zo leuk om ’s morgens de kleuters te verwelkomen. Ouders zwaaien uitgebreid naar 

me (of zal het toch naar hun kleuter zijn?) en ik zie vele vrolijke gezichten. Gewoon een 

feestje als al die kinderen het kleuterplein op komen!!  

 

Een zonnig weekend gewenst, 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). 

 

Schoolfotograaf: 

A.s. maandag komt de schoolfotograaf weer z’n best doen om alle kinderen mooi op de foto 

te zetten! 

 
 

 

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. 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl

