’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. 37
26-06-2020
AGENDA:
di. 30 juni
do. 2 juli
vrij. 3 juli
ma. 6 juli t/m
vrij. 14 aug.
ma. 17 aug.
di. 18 aug.

: getuigschriftenavond (voor informatie zie meegestuurde bijlage hierover)
: laatste schooldag kleuters
: laatste schooldag klas 1 t/m 6; einde school om 10.30u.
: zomervakantie
: eerste schooldag voor de klassen 1 t/m 6
: eerste schooldag kleuters

KLASSENINFORMATIE:
Kleuterklas Margot/Ellen:
*
We vinden het heel erg jammer dat Maaike stopt als klassenouder!
Dank je wel, Maaike, voor al je werk!
Marloes en Marjolein zullen samen verder gaan.
*
Afgelopen dinsdag is juf Ellen even bij ons in de klas op bezoek geweest.
*
De plantjes zet ik in een krat voor het hek. Ze willen graag bij u thuis vakantie
houden!Neem er gerust meerdere/ of de hele krat mee.
*
Woensdag 1 juli krijgen de kinderen de tekenboeken mee. Wilt u hiervoor een
plastic/papieren tas meegeven in de tas van uw zoon/dochter?
*
Donderdag 2 juli organiseren de ouders van de zonnekinderen uit de 3 kleuterklassen
een uitje voor alle kleuters. Binnenkort krijgt u nog informatie.
*
Donderdag 2 juli krijgen de zonnekinderen een afscheidscadeautje van mij mee.
Hiervoor hebben we de bruine,papieren tas weer nodig (waar het kleuterverslag in
zat).
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. Jullie hebben vorige week een
brief over het bekijken van de getuigschriften gekregen. Hierna kan onze ouderavond
plaatsvinden om 21.00u. maximaal 45 minuten. 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
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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 huis. Er zal ook geen koffie, thee etc. zijn. Dat kunnen we dan hopelijk weer in
het nieuwe schooljaar doen. Veel ouders hebben al gemaild dat ze komen of juist niet
kunnen. Wilt u zich nog opgeven als u dat nog niet heeft gedaan? Graag per mail:
a.geertsma@devrijeschoolalmelo.nl
Vandaag 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.
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? De spullen moeten
echt donderdag mee naar huis, mocht dat echt niet lukken dan graag even overleggen.
In de laatste week moet er gepoetst worden, 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 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. maandagavond
of woensdagavond. Zie ook app.
Wie wil om de 2e klas in te ruimen op maandag 6 juli vanaf 8.00 uur (tafels sjouwen
etc) helpen? Ook zonder kinderen.
Exacte data etc volgen via app of mail. Graag opgeven via mail:
a.geertsma@devrijeschoolalmelo.nl
Klas 2 Hilde/Maaike:
Volgende week donderdag een grote stevige tas meenemen om alle spullen van school
in te vervoeren (de papieren tas is misschien niet sterk genoeg).
We hebben nog hulp nodig op donderdag en vrijdag voor het schoonmaken, dit is nog
niet helemaal rond.

Klas 3 Nicole:
*
Afgelopen woensdag hebben de kinderen kennis gemaakt met juf Jocelyn. Niet alleen
stelde zij zichzelf voor, maar deden de de kinderen dit ook. Om de beurt vertelden zij
iets over zichzelf en lieten een bladzijde zien uit één van hun schriften. Knap hoe ze
dit deden! Met trots keek en luisterde ik ernaar en zag hoe zij hier de afgelopen jaren
in gegroeid waren.
*
Gisteren namen we afscheid van onze stagiare die het afgelopen jaar bij ons was in de
klas. De kinderen hadden iets voor hem gemaakt, hij las nog een laatste verhaal voor
en trakteerde op iets lekkers.
*
Zoals in de mail van vorige week beschreven vieren we vandaag Sint Jan met
voorstelling/tekenen/bamboestokhutten/waterspelletjes/zingen en lekkers.
*
Volgende week donderdag krijgen de kinderen hun schriften e.d. mee naar huis. Een
stevige tas is dan fijn i.v.m. vervoer.
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Denkt u er aan dat de kinderen schoenen of sandalen dragen bij mooi weer? Op
slippers ontstaan er sneller ongelukjes. Ook goed insmeren blijft belangrijk al spelen
we zo veel als mogelijk in de schaduw.
Nog een dringende oproep voor hulp bij het uitruimen en schoonmaken op vrijdag 3/7
vanaf ongeveer 10.40 uur. Fijn dat zich inmiddels al twee ouders hebben aangemeld
Ook voor het inruimen van de klas op maandag 6/7 vanaf 8.30 uur kan ik nog hulp
gebruiken. Zowel voor klas 4 als voor de nieuwe klas 1. Mochten ouders van de
aankomende eerste klas het leuk vinden om alvast mee te helpen zijn jullie uiteraard
ook van harte welkom!

Klas 4 Joost/Wendy:
*
Op dinsdag 30 juni staat de topografietoets van de provincie Friesland 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: 'Friesland’. Veel
succes en plezier met leren!
*
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?
*
Onze vissen zoeken nog een logeerplek voor de zomervakantie. Wie o wie wil op ze
passen en verzorgen?
*
Wie wil er een plantje verzorgen tijdens de vakantie? We hebben er 6 te verdelen.
Klas 5 Marieke:
*
We hebben voor de hulp volgende week bijna genoeg mensen. Wie kan er nog helpen
op maandag 6 juli om 08.00 uur? We zijn met een uurtje klaar met inpakken van de
klas...Voor de schoonmaak willen we ook nog graag een paar extra handen. We gaan
op donderdag 2 juli om 19.00 uur beginnen.
*
Op donderdag 2 juli krijgen de kinderen al hun spullen mee naar huis, dat is een grote
tas met spullen. Een grote boodschappentas of doosje is wel handig die middag, om al
het materiaal te kunnen vervoeren.
*
Donderdag 2 juli heeft de vijfde klas geen gym.
*
Vooralsnog gaan we ervanuit dat het kamp doorgaat. We gaan weg op 1 september en
komen op 4 september terug. Jullie ontvangen zsm een brief hierover. Nog niet
iedereen heeft het kampgeld betaald, zouden jullie dat alsnog willen doen? Het geld
kan worden overgemaakt naar Saskia. Mochten jullie hier vragen over hebben, dan
kun je contact met Marieke opnemen.
Klas 6 Ilona/Wendy:
*
De laatste echte lesdag is geweest. Vandaag vieren we Sint Jan en vanavond hebben
we natuurlijk ons slaapfeest.
*
Volgende week ziet de week er als volgt uit:
➢ Maandag: Lasergamen bij scouting de blauwe reigers. Om 8.30u. vertrekken van
school (of doorgeven als jullie kind zelfstandig mag gaan, dan aanwezig om 9.00u.).
Terug op school om 14.15u.
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➢ Dinsdag: naar het Lageveld met de fiets vertrekken om 8.30u. vanaf school. We zijn
om 15.30u. terug op school.
➢ Woensdag: een dag rondom school. Van 8.30 tot 12.00u.!
Kinderen vanaf 16.00u. eindfeest.
➢ Donderdag: aanvang school 10.00u.! Dan gezamenlijk ontbijt in de klas. Schooldag
duurt tot 14.15u..
➢ Vrijdag school tot 10.30u.. Afscheid en getuigschriften uitreiken. Het zou fijn zijn als
ze worden opgehaald door ouders/verzorgers. Hier komt nog extra informatie over.
Al met al een fantastische week in het vooruitzicht, bij voorbaat al hartelijk dank voor
alles wat jullie hebben geregeld en georganiseerd voor deze onvergetelijke week.
Groetjes juf Ilona
Nieuws van de directeur:
Getuigschriftenavond dinsdag a.s.
Dinsdag a.s. is de getuigschriftenavond. U bent daar reeds nader over geïnformeerd hoe we
dit organiseren. Dat is namelijk anders dan anders. Leest u de nogmaals meegestuurde
bijlage nog even door.
U komt bij de ingang op het kleuterplein binnen.
Bij binnenkomst ontvangt u aan de deur nadere informatie over de achtergrond van deze
avond.
Het getuigschrift bestaat uit een ouderlijk deel, waarin de leerkracht beschrijft hoe het kind
dit jaar zich ontwikkeld heeft. We beschrijven zijn of haar ontwikkeling d.m.v. de kapstok
‘denken, voelen, willen’.
Naast het ouderlijk deel bestaat het getuigschrift ook uit een deel voor de leerlingen.
De leerlingen krijgen een kunstzinnig werk en een getuigschriftspreuk cadeau van de
leerkracht.
Wij wensen iedereen een mooie rondgang door de school!!
Verzoekje voor donderdag 2 juli
Als u uw zoon of dochter van klas 1 t/m 6 donderdag komt ophalen, wilt u dat dan doen na
14.00u. ? Vóór die tijd vieren we namelijk het afscheid van de kleuters op het grote plein.
Afscheid klas 6
De komende week staat in het teken van afscheid nemen van klas 6. Zij vliegen na de
zomervakantie uit naar verschillende scholen van voortgezet onderwijs. Heel veel succes.
Maar voor het zover is, komt er nog een prachtige feestweek aan. Wat een mooi programma
is er georganiseerd. Hulde aan de mensen die zich daarvoor hebben ingezet.
Een zonnig weekend gewenst, Hans Verkley
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Een bijzondere St. Jans-act op het grote plein vandaag

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).
Gevonden/verloren voorwerpen:
De mand in de gang bij het keukentje zit nog vol met gevonden/verloren voorwerpen. Mist u
iets van uw zoon/dochter, dan is het raadzaam even te kijken in deze mand. Alles wat niet
opgehaald wordt gaat in de zomervakantie naar de kledingcontainer.
Volgende week:
Volgende week donderdag (2 juli) is de één na laatste schooldag voor klas 1 t/m 6
De kinderen krijgen dan hun werk mee naar huis. Wilt u uw kind(eren) een stevige tas
meegeven naar school die dag om dit in te kunnen vervoeren? Graag het etui schoonmaken
en aanvullen. Voor de kleuters is donderdag 2 juli de laatste schooldag.
De laatste schooldag voor klas 1 t/m 6 is vrijdag 3 juli:
We nemen afscheid van klas 6. Dit afscheid vindt plaats aansluitend op het schoolbegin.
De schooldag is om plm.10.30 uur ten einde. De kinderen krijgen hun getuigschrift mee.
Aansluitend worden de laatste klussen in de klas gedaan. Behulpzame ouders zijn van harte
welkom (s.v.p. zonder kinderen).
Het Vergeetmijnietje komt volgende week uit op woensdag, houdt u hier ekening mee v.w.b.
het aanleveren voor eventuele kopij?
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Onze altijd ‘bezige bij’ Francisca, die vanaf dat de kinderen weer op school kwamen op 11 mei, iedere dag
3x alles, maar dan ook àlles aan deurklinken, toiletten, tafels, kopieerapparaat etc.
nauwkeurig en grondig heeft schoongemaakt!
Heel erg bedankt Francisca, namens iedereen.

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.

BIJLAGEN:
Studiegroep / cursus het Sprookje en de Moderne Inwijding.
Naast een materiële wereld, die we met onze zintuigen kunnen waarnemen, bestaat er ook
een geestelijke wereld. Deze kunnen we niet zomaar waarnemen. We kunnen echter wel de
latent aan-wezige zintuigen daarvoor ontwikkelen. Het ontvouwen van deze
geestelijke zintuigen en een begin maken met het waarnemen van die geestelijke wereld
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noemen we inwijding.
Het duiden van sprookjes, maar ook van mythen, kan een
vruchtbaar middel zijn om een begin te maken met een
moderne inwijdingsweg. Wie ben jij als mens in relatie tot de
macrokosmos?
We beginnen meteen na de zomervakantie op woensdagavond
26 augustus 2020
- twaalf inspirerende avonden
- 20:00 - 21:30 uur (inloop 19:45 uur - nazit 22:00)
- Gastlocatie Vrijeschool Enschede, de Noorderkroon
- Entree - vrije gift
- beperkt aantal deelnemers
Wim Wolbrink, verhalenverteller
M: 06 - 133 47 333
E: info@nationalevertelschool.nl
De Vakantiebieb:
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en
luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus
ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap.
Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G.
Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en
met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.
Jeugdbibliotheek.nl
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de
VakantieBieb nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor
schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle
digitale producten voor kinderen.
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