’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. 05
18-09-2020
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
vrij. 2 okt.
: spreekuur School Maatschappelijk Werk van 14.00-15.00u.
Ma 5 okt.
: inloopspreekuur vertrouwenspersonen van 14.20-14.35u; voor meer info zie
bij ‘algemene mededelingen’
ma. 5 okt.
: informatie- en inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze avond is bedoeld voor
ouders die nog geen kind bij ons op school hebben.
ma. 12 okt. t/m
vrij. 16 okt. : herfstvakantie
ma. 19 okt.
: studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij.
di. 20 okt.
: klassenoudervergadering; aanvang 20.00u.
Ouderavonden:
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.)

di. 22 sept.
woe. 23 sept.
woe. 30 sept.
di. 6 okt.
woe. 21 okt.

: kleuterklas Grietje
: klas 2 Annemiek/Ilona
: klas 5 Joost/Ilona
: kleuterklas Margot
: klas 6 Marieke

KLASSENINFORMATIE:
Kleuterklas Margot:
*
Dinsdagavond 6 oktober 20.00u. is er een ouderavond voor onze klas.
*
Wie wil er zorgen voor een oogstmand ?( lage rietenmand of dienblad met groentes en
fruit/ noten.) We willen dit graag op tafel zetten bij het Michelsfeest. Na schooltijd
mag hij weer mee naar huis worden genomen.
*
Denkt u aan de bijdrage voor het Lief en leedpotje? E 7,50 in een gesloten envelop
voorzien van naam.
*
Wilt u uw kind een trui, vest of jas meegeven naar school?
Klas 1 Nicole:
*
Michaëlsfeest: wilt u bij ‘algemene mededelingen’ naar de gegevens en vragen kijken?
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Klas 2 Annemiek/Ilona:
*
Mocht u nog niet hebben ingetekend op de lijst met oudergesprekken, neem dan via de
mail even contact op.
*
De kinderen moeten elke donderdag eenvoudige gymschoenen meenemen naar
school. Deze schoentjes blijven niet op school, maar moeten elke week meegenomen
worden. Denkt u ook aan wat handige kleding om in te bewegen.
*
De datum van de eerste ouderavond van dit jaar is woensdag 23 september! U moet
zich van tevoren opgeven. Dus graag een mail of u wel of niet komt en met hoeveel
personen. De ouderavond start om 20.00 uur en duurt tot +/- 21.00 uur. Er hebben zich
afgelopen week veel ouders opgegegeven. Mocht u dit nog niet hebben gedaan graag
nog doen. Wilt u mij ook mailen als u niet komt? Graag agenda meenemen!
*
Michaëlsfeest: wilt u bij ‘algemene mededelingen’ naar de gegevens en vragen kijken?
Klas 3 Hilde/Maaike:
*
Michaëlsfeest: wilt u bij ‘algemene mededelingen’ naar de gegevens en vragen kijken?
Klas 4 Jocelyn/Wendy:
*
Michaëlsfeest: wilt u bij ‘algemene mededelingen’ naar de gegevens en vragen kijken?
Nieuws van de directeur:
St. Michaelsfeest 29 september a.s.
De komende weken zijn er prachtige momenten die ons schooljaar
weer markeren. Zo is er 29 september het feest van St. Michaël.
Michael wordt gezien als brenger van de zonnekracht. Hij zorgt
voor sterke gewassen en voor een goede oogst. Voor de mens is hij
de helpende hand in strenge winters, hij geeft kracht om door de
winter te komen.
Maar er is meer: het Michaelsfeest is het feest van de engel die een
draak verslaat. Michael spoort ons aan om onze kracht te gebruiken:
We kunnen het kwaad in onszelf en om ons heen leren herkennen,
en het bestrijden. Het Michaelsfeest is dus ook het feest van de
moed.
Kinderboekenweek vanaf 30 september
Daarna vieren we de Kinderboekenweek. Deze start op 30
september. Met enkele bijzondere activiteiten willen we het
belang van (voor)lezen onder de aandacht brengen. Daarvoor
komen we met klassen bij elkaar.
Het opwekken van belangstelling voor boeken, voor lezen en het
beleven van een verhaal is van ontzettend groot belang. Daar kun
je niet jong genoeg mee starten. In de kleuterklassen staat een
prentenboek centraal staan wat alle kleuters ook ontvangen.
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Bedrijfshulpverlening – cursusmiddag
Alle BHV-ers van onze school én van het peuterhuis/BSO Christoforus komen woensdag 23
september bijeen voor een studie en oefenmiddag over de BHV. In totaal zijn dit 9
teamleden.
In kader van algehele veiligheid in school en peuterhuis/BSO is dit de jaarlijkse middag om
kennis en ervaringen up-to-date te houden.
Inloopochtend voor nieuwe ouders
A.s. woensdag 23 september is er weer een inloopochtend voor nieuwe ouders. Er is contact
geweest met ouders die interesse hebben om nader kennis te maken met onze school.
Het is overigens goed om aan te geven dat er voor kinderen die na 1 oktober 2020 4 jaar
worden gewoon plek is!
U allen een zonnig weekend gewenst, Hans Verkley

ALGEMENE MEDEDELINGEN:
Mededelingen van de vertrouwenspersonen:
Beste mensen,
Het inloopspreekuur in school kan weer plaatsvinden. Het eerste zal zijn maandag 5 oktober.
Annemiek zal er dan zijn. We zitten dan in de ruimte tegenover de kleuterklas van juf
Margot. U kunt ook altijd mailen, zodat wij een afspraak voor een gesprek kunnen maken.
Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
Hartelijke groet, Wendy (kleuters en klas 4) en Annemiek (klas 2).
Schoolbibliotheek hulp gezocht
Sinds een aantal jaren kunnen de kinderen op school boeken lenen uit de collectie van de
bibliotheek Almelo. Hiervoor is op school een echte bibliotheek ingericht. Twee ouders
hebben zich hier de afgelopen jaren voor ingezet en de kinderen geholpen met het uitzoeken
en scannen van de boeken. Een van hen heeft echter aangegeven dit binnenkort te willen
overdragen.
Wie o wie vind het leuk om 1 keer per week een aantal uren te helpen met het verzorgen van
de bibliotheek in de school?
Waarschijnlijk zal de bieb open zijn op de dinsdag tussen 8.45 en 12.00 uur, maar deze dag
staat nog niet vast. Natuurlijk is het ook mogelijk een roulatiesysteem op te zetten met
meerdere ouders. U kunt zich hiervoor opgeven door een berichtje te sturen naar
administratie@devrijeschoolalmelo.nl . Geeft u aan op welke dag(en) u evt zou kunnen
helpen aangezien de dinsdag nog niet helemaal zeker is? Het bericht komt dan vervolgens bij
mij terecht ik neem dan z.s.m. contact met u op.
Vriendelijke groet, Nicole Tijhof (leerkracht klas 1)
(De kinderen van de eerste klas kijken al met nieuwsgierig blikken naar de mooie boeken die
daar staan iedere keer dat zij er langs lopen)
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Inloopochtend kleuterklassen woensdag 23 september a.s.
A.s. woensdag is er de eerste inloopochtend van dit schooljaar in de kleuterklassen. Deze
inloopochtend is bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. Kent
u mensen in uw omgeving, of familie-, vrienden-, kennissen-, collega kring die geinteresserd
zijn in ons onderwijs; attendeer ze dan op deze inloopochtend (van 8.30-10.00u), ze zijn van
harte welkom.
Wél graag even van tevoren laten aanmelden via administratie@devrijeschoolalmelo.nl
Schoolkorfbal toernooi
Afgelopen woensdag hebben 3 teams van klas 5 en 6 meegedaan aan het schoolkorfbal
toernooi. Ze hebben allemaal super goed gespeeld en plezier gehad! Eén team uit klas 6 is
zelfs door naar de finale! Deze wordt gehouden bij CKV Achilles komende woensdag 23
september vanaf 17.00 uur. Alle begeleiders bedankt voor de support en we wensen de
finalisten veel plezier en succes komende woensdag!

Informatie Michaëlsfeest dinsdag 29 september:
(Voor vragen hierover kunt u terecht bij de klassenleerkracht van uw kind)
Klas 1 t/m 4:
* Ieder kind moet uiterlijk maandag 28 sept. een “natuurlijke” stok meenemen om broodjes
te bakken (plm. 80-100 cm, afgeslepen punt, voorzien van naam, geen bamboe of
“Gamma”).
* De ouders van klas 3 en 4 zijn om plm. 10.00 u welkom om te kijken naar het verslaan van
de draak op het grote plein. Precieze informatie over hoe en wat krijgt u nog.
* In de ochtend spelen de kinderen verschillende “moed-spelletjes” en bakken we broodjes
aan een stok. Voor de spelletjes kunnen we hulp gebruiken (ong. 08.30 tot 12.30 u). Graag 2
ouders per klas. U hoort via de klassenleerkrachten nog precieze details.
* Per klas moet er wat gebakken worden. Wie biedt zich aan? Baksels 29 sept. in eigen klas
inleveren.
Klas 1 t/m 6:
* Wilt u de kinderen bladeren, eikels, kastanjes, rozenbottels, mooie takken e.d.
meegeven, om de gangen en klassen mee te versieren?
5

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:
Schaken
Het nieuwe schaakseizoen bij de schaakvereniging Almelo is weer begonnen. De jeugd
schaakt op vrijdagavond tussen 18.15 uur en 19.30 uur in wijkcentrum De Schelf op de
Schelfhorst in Almelo. Eerst is er les en daarna wordt een interne competitie gespeeld.
Daarnaast worden er regelmatig leuke schaakactiviteiten georganiseerd en is het mogelijk
om ook aan toernooien, kampioenschappen en externe competities deel te nemen.
Op vrijdag 23 oktober starten we met de nieuwe groepen de lessen op verschillende
niveaus. Wil je eens een kijkje nemen, dan ben je van harte welkom voor een aantal
proeflessen.
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Voor meer informatie over het jeugdschaken kunt je terecht bij:
Wouter Rozendaal (jeugdleider@schaakverenigingalmelo.nl / 06-26518693)
of Daniel Rameaux (d.rameaux@outlook.com / 0546-827742)
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