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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. 02 

28-08-2020 
 

 AGENDA: 
  

 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 

  

 Ouderavonden: 
 (alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 do. 3 sept.  : kleuterklas Kim/Wendy 

 ma. 7 sept.  : klas 1 Nicole 

 woe. 9 sept. : klas 3 Hilde/Maaike 

 woe. 23 sept. : klas 2 Annemiek/Ilona 

 di. 6 okt.  : kleuterklas Margot  

 woe. 21 okt. : klas 6 Marieke 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen 

* Vandaag hebben we weer de eerste bosdag (gehad). Wat fijn dat dit weer kan! 

Denkt u er wel aan om uw kind(eren) te controleren op teken? 

 

Kleuterklas Margot: 

* Donderdag 3 en vrijdag 4 september is juf Ashley in de klas. 

* Woensdag 2 september gaan we pannenkoeken bakken in de klas. 

* Willen de ouders, die een verjaardagoverzicht hebben gekregen, aan Margot 

doorgeven of het akkoord is? 

* Dinsdagavond 6 oktober 20.00u. is er een ouderavond voor onze klas. 

 

Kleuterklas Kim/Wendy: 

* Donderdag 3 september is er een ouderavond voor onze klas. Vanmiddag zal hier een 

aparte mail over verstuurd worden. Graag uw aandacht hiervoor. 

* Binnenkort zijn er oudergesprekken. De indeling geven we begin volgende week met 

uw kind(eren) mee. 

* Wie kan er zorgen voor mooie takken en/of bloemen in de klas? Wie plukt er wat uit 

de tuin of de berm? 
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Klas 1 Nicole: 

* We leerden al veel letters, i, k, r, n en a en konden daarmee al een aantal woorden 

maken. Leuk om te zien dat de kinderen steeds meer letters in de boekjes en ook in 

hun eigen naam ontdekken. We tellen al tot 100 en gooien het pitten zakje omhoog bij 

de tientallen. De kinderen wilden graag tot 1000 maar toen bleek dat na 199 we nog 

steeds niet bij 1000 waren aangekomen...We doen verschillende rekenspelletjes met 

dobbelstenen en mooie steentjes en proberen alles te tellen wat we tegen komen. De 

eerste handwerktas is al klaar! Een bootje vouwen bleek nog moeilijk, gelukkig kon 

deze juf helpen. En zo is de tweede week al weer voorbij gevlogen. 

*  Voor wie dit evt. anders gewend is, de oudergesprekken zijn zonder kinderen. 

*  Anders dan in de mail stond mag u bij de hoofdingang de school binnenlopen via de 

tafel waar u uw gegevens kunt opschrijven e.d. 

*  Bijna alle kinderen willen in de ochtend ook al zelfstandig binnen komen in de 

ochtend. Zodra we er allemaal aan toe zijn laat ik het weten. 

 

Klas 2 Annemiek/Ilona:  

*        Ik wil een rondje oudergesprekken doen eind september/oktober. Spoedig krijgen  

          jullie een intekenlijst. 

*        De kinderen krijgen weer leesbladen mee. Willen jullie deze thuis oefenen of     

        samen boekjes lezen?  Vorige week is het blad niet meegekomen. 

*        De kinderen moeten elke donderdag eenvoudige gymschoenen meenemen naar  

          school. Deze schoentjes blijven niet op school, maar moeten elke week meegenomen  

          worden. Fijn dat al zoveel kinderen de schoentjes mee hadden! Kijkt u nog even naar  

          de maat, er waren kinderen die vonden, dat de schoentjes aan de kleine kant waren. 

*        De datum van de eerste ouderavond van dit jaar is woensdag 23 september! Verdere 

informatie hoort u nog. 

*        Aankomende dinsdag is juf Ilona mee op kamp van klas 6, daarom ben ik deze dag 

zelf in de klas. 

*        Op school is een informatie/uitnodigingsbrief van de St Jorisparochie te verkrijgen  

          over de Eerste Heilige Communie. Mocht u belangstelling hebben, geef dit dan aan bij    

          de administratie; dan krijgt u de informatie per mail toegezonden.  

 

Klas 6 Marieke: 

* Volgende week gaan we op kamp!! De laatste informatie komt, mocht het nodig zijn, 

via de app. Denken jullie ook aan het inpakken van 'slecht weer spullen'? De 

vooruitzichten zijn goed, maar je weet maar nooit.... 

* Als we terug zijn van het kamp gaan we ons voorbereiden op de inhaal-toets-ronde 

zoals aangekondigd in de getuigschriften. Direct daarna beginnen de oudergesprekken, 

waar de kinderen bij zijn. Hierover ontvangen jullie na de kampweek een brief/mail 

*        Op school is een informatie/uitnodigingsbrief van de St. Jorisparochie te verkrijgen  

          over het Vormsel. Mocht u belangstelling hebben, geef dit dan aan bij    

          de administratie; dan krijgt u de informatie per mail toegezonden. 
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Nieuws van de directeur: 

Coronanieuws 

➢ Wij verzoeken u vriendelijk om met slechts één volwassene uw kind naar school te 

brengen of op te halen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor alle (groot)ouders om de 1,5 

meter in acht te nemen. Met name bij de fietsenstalling kan het soms erg druk zijn. 
 

➢ De komende tijd worden door de leerkrachten ouderavonden en/of oudergesprekken 

georganiseerd. In VGM treft u de data aan. Enkele spelregels nemen we daarbij in acht: 

aanmelding geschiedt vooraf, we serveren geen koffie of thee, de samenkomst is in de 

grote zaal en duurt maximaal een uur. Of er 1 of 2 ouders komen speelt geen rol als we 

uitgaan van huishoudens onder één dak. De leerkracht nodigt u uit en er wordt nagegaan 

of u op de hoogte bent van de checklist vragen. Deze staan hieronder en op de website 

van school.  
 

➢ Het veiligheidsprotocol voor het primair onderwijs is aangepast aan de actualiteit. De 

laatste versie is van 25 augustus en wordt op onze website www.devrijeschoolalmelo.nl 

geplaatst. De onderwerpen ‘Ventilatie in de school’ en thuis-quarantaine na vakantie in 

oranje/rood gebied zijn toegevoegd. 
 

➢ Begin volgende week ontvangt nu nog meer coronanieuws met onderwerpen als ‘De 

Beslisboom’ en ‘uitstapjes en excursies’. 
 

Jeugdfonds Almelo 

Gisteren heeft u een uitgebreid bericht ontvangen van het Jeugdfonds Almelo. Mensen met 

een krappe beurs kunnen daar gebruik van maken. De nodige achtergronden treft u in de 

brief aan en kunt u teruglezen op https://jeugdfondsalmelo.nl. 
 

Juf Hilde met verlof 

Vanaf 14 september neemt juf Hilde van klas 3 speciaal verlof op. Zij zal dan de weken voor 

de herfstvakantie niet op school zijn. Juf Maaike vervangt haar deze periode. De 

ouders/verzorgers van klas 3 zijn reeds op de hoogte.  
 

Schoolfotograaf 

Er zijn verschillende geluiden ontvangen van ouders en collega’s over de kwaliteit van de 

schoolfotografie. Sommigen zijn heel tevreden, maar ook zijn er ouders die de foto’s niet 

mooi vinden. Er is overleg geweest met de firma Backx en zij gaven aan dat ouders gerust 

met hen contact kunnen opnemen om te zien wat er met de klacht gedaan kan worden. De 

contactgegevens zijn info@backxpositief.nl of 0546-456606.   
 

Schoolkamp klas 6 

Vanaf dinsdag gaan de leerlingen van klas 6 op kamp. Zij gaan naar een prachtige 

kampeerboerderij in Otterlo nabij het park De Hoge Veluwe. Juf Marieke en juf Ilona en een 

groep ouders gaan mee. Zij hebben een prachtig programma samengesteld. We wensen 

iedereen heel veel plezier.  

Jullie zullen vast moe, maar met mooie ervaringen en verhalen vrijdag weer thuis komen.  

Dinsdag zwaaien we om ongeveer 8.45uur samen met de klassen 2 t/m 5 hen uit!  
 

Hartelijke groet, Hans Verkley 

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
https://jeugdfondsalmelo.nl/
mailto:info@backxpositief.nl
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ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Beste mensen, 

Het inloopspreekuur in school vindt nog niet plaats, 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 (kleuters en klas 4) en Annemiek (klas 2). 

 

 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl


6 

 

Hoofdluis 

Beste ouders, verzorgers. 

Er zijn kinderen op school met hoofdluis. We weten dat deze kinderen hiervoor behandeld 

worden. Helaas mogen wij op school nog steeds geen hoofdluiscontrole uitvoeren. Wij 

willen alle ouders dan ook dringend vragen dit regelmatig zelf thuis te doen bij de kinderen 

en uiteraard maatregelen te nemen mocht u hoofdluis aantreffen. 

 

Inleveren van de privacy-formulieren: 

Willen de ouders die het formulier nog niet hebben ingeleverd dit z.s.m. doen?! 

U mag uw kind het formulier ingevuld en ondertekend meegeven. De kinderen van klas 1 tm 

6 kunnen het formulier in de speciale doos bij het keukentje doen. Kleuterouders mogen het 

formulier door hun kind laten afgeven aan de juf. Het formulier mag ook digitaal worden 

teruggestuurd naar: administratie@devrijeschoolalmelo.nl 

 

 

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: 
 

Academie voor ouders Zutphen: 

In september 2020 gaan we starten met de Academie voor Ouders in Zutphen.  
 

Dit houdt in: 

We bieden 5 zaterdagen per jaar een hele dag waarin je les krijgt in verschillende vakken om 

kennis te maken met het antroposofische gedachtengoed die ten grondslag ligt aan de 

vrijeschool. Het is interessant voor álle ouders die affiniteit hebben met de antroposofie of 

hier nieuwsgierig naar zijn.  
 

We starten met een eerste jaar en breiden na dit eerste jaar uit naar een vervolg jaar. Met als 

doel dat er een meerjarige opleiding gevolgd kan worden. Elke lesdag bestaat uit drie 
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lesblokken van 1,5 uur met tussendoor een pauze. De lessen van het eerste jaar zijn 

menskunde door Lot Hooghiemstra & Eveline Clignett, jaarfeesten door Eveline Clignett en 

schilderen door Mechel Oortgijs. 
 

Daarnaast zullen er ook 5 openbare lezingen georganiseerd worden, die je kunt zien als een 

aanvulling op de lessen. De eerste Lezing wordt gegeven door Jan Alfrink: Kind, wie ben je? 
 

Kosten: 

De 5 lesdagen kosten €250,- inclusief lesmaterialen, koffie, thee, lekkers en soep.  

De 5 lezingen kosten €10,- per lezing. 
 

Waar en wanneer: 

De locatie van de lesdagen en lezingen is Vrije school de Zonnewende, Valckstraat 30, 7203 

GC Zutphen. 
 

De lesdagen van 09:30 tot 16:15 uur: 

26 september ‘20 

7 november ‘20 

23 januari ‘ 21 

27 maart ‘21 

5 juni ‘21 
 

De lezingen van 20:00 tot 21:00 uur 

30 september ‘20 

25 november ‘20 

13 januari ‘21 

17 maart ‘21 

26 mei ‘21 
 

Meld je aan via avozutphen@gmail.com.  
 

We hopen jullie te ontmoeten, 

Namens de organisatie: Iris-Aleide Verheye (moeder bij de Berkel), Karin Vermorken-Stas 

(moeder bij de Berkel) en Susannah van Asch-Yasuda (moeder bij de Zonnewende). 

 

Go-Kids Twente: 

Een nieuw schooljaar betekent vaak ook nieuwe uitdagingen en wensen. Voor welke sport 

kiest jouw kind dit jaar? Welke workshops zouden ze willen volgen? Wat doen ze graag in 

de vrije uurtjes? Go-Kids Twente heft een aantal leuke ideeën voor jullie!  

En laten we ook vooral niet vergeten om lekker te "nazomeren". Daarom ook nog een paar 

fijne uit tips: 

Go Kids Twente nieuwsbrief 

  

 

mailto:avozutphen@gmail.com
https://mailchi.mp/d9583d59b3df/nazomeren-met-go-kids-naschoolse-activiteiten-recepten-en-meer-4571065?e=4a860ff5c8

