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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. 38 

01-07-2020 
 

 AGENDA: 
  

   

 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 

 woe. 23 sept. : inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u. Deze inloopochtend is 

bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. 

 di. 29 sept.  : Michaëlsfeest 

  

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

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. 

*        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. 

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

We hebben gisteren op de ouderavond besloten het poetsen allemaal a.s vrijdag te    

doen. Er komen al een aantal ouders, wie nog wil/kan,  graag!!  Kom gerust. Het is  

handig om emmer en doekje etc mee te nemen.  

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

etc) helpen? Ook zonder kinderen. Er zijn al een aantal ouders, maar wie nog kan,   

graag! 

* Er komt a.s. vrijdag nog een mail/brief over allerlei, o.a. over lezen in de vakantie. 

*        De potloden, blokjes en staafjes blijven op school. 

 

Klas 3 Nicole: 

* Morgen nemen de kinderen niet alleen hun schriften en schilderingen mee, maar deze 

keer ook hun etui en blokjeszak. Deze materialen kunnen in de vakantie worden 

schoongemaakt en aangevuld en moeten de eerste schooldag echt weer mee naar 

school. Over de inhoud hebben we al eerder gesproken. Het is niet de bedoeling dat 

kinderen extra kleuren of ander soorten pennen/potloden gaan gebruiken. De 
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handwerkzakken blijven op school. Voor wie deze nog thuis heeft graag morgen 

meenemen. 

* Wie wil er een plantenbak verzorgen in de vakantie? De grote plant heeft al een 

vakantiehuisje gevonden. 

* Het is een gekke week waarin we allerlei dingen "voor het laatst" doen en vaak zeggen 

weet je nog? Vandaag en morgen ruimen we de klas verder op en maken we er 

gezellige laatste dagen van met spelletjes. Mochten de kinderen vandaag nog geen 

spelletje hebben meegenomen, mogen zij dit morgen alsnog doen. 

*  Hopelijk zien we elkaar nog even deze week. Mocht dat niet meer lukken in ieder 

geval een fijne vakantie gewenst en heel erg bedankt voor de samenwerking de 

afgelopen jaren! 

 

Klas 4 Joost/Wendy: 

* De kinderen krijgen donderdag al hun spullen mee naar huis in een doos of 

bigshopper. Heel graag echt alle spullen mee naar huis en niet op school laten staan! 

* Maandag 08.30 uur kunnen we nog mensen gebruiken die helpen om klas 5 in te 

ruimen.  

* Denken jullie aan het meegeven van de etui (en andere zaken) direct op de eerste 

schooldag? We hebben de spullen die dag echt nodig! 

* Wij wensen u allen een hele goede vakantie en tot in het nieuwe schooljaar. 

 

Nieuws van de directeur: 

Schoolgids op website 

De schoolgids voor 2020-2021 is onlangs vastgesteld. U treft deze aan op de website 

www.devrijeschoolalmelo.nl  

Een overzicht met data staan in dit Vergeet-mij-nietje en wordt ook opgenomen op de site 

onder de link ‘kalender’.  
 

Getuigschriftenavond 

Gisteravond was er de jaarlijkse avond waarop ouders de spreuken en het kunstzinnige werk 

van de leerkrachten aan de leerlingen in de klassen 1 t/m 6 konden bewonderen. Dit jaar  

anders georganiseerd als gevolg van de coronamaatregelen, maar niet minder sfeervol. Fijn 

om u weer in school te ontmoeten!  
 

Protocol na de zomervakantie 

Er is op dit moment niets bekend over verruiming van de maatregelen voor de scholen. Dit 

betekent dat we het huidige protocol van de volledige heropening van 8 juni voort zetten. U 

vindt het protocol en de samenvattende brief speciaal voor de ouders terugvinden op 

www.devrijeschoolalmelo.nl. Mochten er in de zomervakantie veranderingen zijn, dan wordt 

u hiervan op de hoogte gebracht. Vooralsnog gaan wij daar niet van uit.  
 

Schooljaarverslag 2019-2020 

Een terugblik op het schooljaar is zinvol. Welke activiteiten zijn er geweest en hoe zien 

ontwikkelingen op diverse terreinen er uit?   

Aan het schooljaarverslag wordt momenteel de laatste hand gelegd. Direct na de 

zomervakantie kunt u het schooljaarverslag teruglezen op onze website.  

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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Schaduwdoek van ‘Buitengewoon lekker’ 

De ouders van Arden, Oscar en Valentijn hebben ons het schaduwdoek van hun terras 

geschonken. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Zij hebben een prachtig restaurant 

midden in de natuur nabij Nijverdal.  Een mooie uitvalsbasis voor wandelingen of 

fietstochten. Zie hun site www.buitengewoonlekker.com.  

Fijn dat jullie aan ons hebben gedacht. Wij kunnen het doek in warme tijden goed gebruiken 

op het kleuterplein. B.v. boven de zandbak.  
 

Eerste schooldag….. 

De regel van 1,5 meter afstand maakt het moeilijk om de 

start van het schooljaar op dezelfde wijze te doen. Wij 

laten u nog nader weten hoe we de opening van het 

schooljaar vorm geven.  
 

Dank en afsluiting bijzonder schooljaar  

Ik wens iedereen, namens alle collega’s een hele zonnige 

en relaxte zomervakantie toe. Ik hoop u gezond en wel na 

de zomer weer te ontmoeten!  

 

 
 

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). 

 

Jaarkalender 2020-2021: 

Hieronder volgt een overzicht van de vakanties, vrije dagen, activiteiten, jaarfeesten etc. 

Deze data staan ook op de website van school. 
 

Vakantierooster 2020-2021  

Herfstvakantie  maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020  

Kerstvakantie  maandag 21 december t/m vrijdag1 januari 2021  

Voorjaarsvakantie  maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021  

Goede Vrijdag   vrijdag 2 april 2021  

Tweede Paasdag  maandag 5 april 2021  

Koningsdag  dinsdag 27 april 2021  

Meivakantie   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  

http://www.buitengewoonlekker.com/
mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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  Afwijkende schooltijden, Activiteiten, Evenementen en Jaarfeesten    

maandag 17 augustus 2020  eerste schooldag klas 1 t/m 6  

dinsdag 18 augustus 2020  eerste schooldag kleuters  

dinsdag 29 september 2020  Michaëlsfeest   

maandag 19 oktober 2020  studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij  

woensdag 11 november 2020  Sint Maartensfeest; aanvang 18.00u.  

maandag 30 november 2020  Uitvoering Paradijsspel voor klassen 3 t/m 6, ouders en 

belangstellenden.  

vrijdag 4 december 2020  Sinterklaasfeest; einde school om 13.00u  

vrijdag 18 december 2020  Kerstviering; einde school 10.30u.  

vrijdag 18 december 2020  Uitvoeringen Kerstspel voor leerlingen, ouders en 

belangstellenden.   

vrijdag 8 januari 2021  Driekoningenfeest; einde school 13.00u.   
vrijdag 8 januari 2021 Uitvoeringen Driekoningenspel voor klassen 4 t/m 6, 

ouders en belangstellenden.   

vrijdag 19 februari 2021  studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij  

zaterdag 6 maart 2021  Open Dag van 10.00 tot 13.00 uur  

vrijdag 26 maart 2021  Palmpaasoptocht, aanvang 13.30 uur  

vrijdag 25 juni 2021  Sint Jansfeest van 17.00u. tot 18.30u.  

donderdag 8 juli 2021  laatste schooldag kleuters  

vrijdag 9 juli 2021  laatste schooldag klas 1 t/m 6;   

einde school om 10.30u.  

  

Het is goed mogelijk dat bovenstaande data enigszins worden aangepast. Enkele activiteiten 

worden ook nog nader ingepland zoals b.v. algemene ouderavonden.  

Deze data worden tijdig in het Vergeet-Mij-Nietje aangegeven. Houdt u dus dit weekbericht 

goed in de gaten. Ook maken we meer en meer gebruik van het programma Parnassys om u 

met korte berichten op de hoogte te brengen.   

  

Stichting Athena organiseert studiedagen voor taal – en rekenspecialisten, voor intern 

begeleiders en voor kleuterleerkrachten. Deze dagen worden in het wekelijkse Vergeet-Mij-

Nietje tijdig aangegeven. Waar nodig is er een vervanger.   
  

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 om hem of haar even te laten kijken in deze 

mand.  

 

Hoofdluis 

Helaas mogen wij nog steeds geen hoofdluiscontrole uitvoeren. Wij willen alle ouders dan 

ook dringend vragen dit regelmatig (ook in de zomervakantie) zelf te doen bij de kinderen! 

En uiteraard maatregelen te treffen als u hoofdluis bij uw kind(eren) aantreft. 

 

De een na laatste en laatste schooldag: 

Morgen (donderdag 2 juli) is de één na laatste schooldag voor klas 1 t/m 6 
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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 en graag even van tevoren overleggen met de leerkracht) 

 

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. 

 

 

 
 

Alle medewerkers van Christoforus Kinderopvang Almelo wensen u een goede zomervakantie 

 

  


