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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 

18-06-2021 

 
AGENDA: 

 

vrij. 18 juni & 

ma. 21 juni  : eindtoneelstuk klas 6; alleen toegankelijk voor ouders van de zesde klas. 

do. 8 juli  : laatste schooldag kleuters 

vrij. 9 juli  : laatste schooldag klas 1 tm. 6; deze schooldag eindigt om 10.30u. 

ma. 12 juli tm  

vrij. 20 aug. : zomervakantie 

ma. 23 aug.  : eerste schooldag klas 1 t/m 6 

di. 24 aug.  : eerste schooldag kleuters 

 

 

OUDERAVONDEN: 
 

di. 29 juni  : online ouderavond voor ouders van de nieuwe 1e klas; aanvang 20.00u. 

woe. 25 aug. : ouderavond nieuwe 1e klas (mogelijk live), aanvang 20.00u. 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen: 

Vrijdag 25 juni vieren we het St. Jansfeest in het bos tijdens de bosdag. 

We gaan heerlijk spelen met elkaar, samen volksdansen, kijken naar een act en samen eten. 

Voor het eten mogen de kinderen iets extra lekkers meenemen! Heel feestelijk wordt het als 

de kinderen een vrolijk gekleurde theedoek bij zich hebben, die we kunnen gebruiken als een 

klein kleedje. 
 

Nieuwe eerste klas: 

Zijn er ouders die mij op maandag 12 juli vanaf 8 uur een uurtje of wat zouden willen helpen 

met het inrichten van het klaslokaal? Je kunt je via een appje of mailtje bij me opgeven. 

Alvast bedankt! Juf Marieke. 

 

Klas 1 Nicole: 

Deze week stuurde ik de ouders al een bericht over o.a. het warme weer. Drinken is deze 

dagen extra belangrijk. Fijn dat bijna alle kinderen een beker op de tafel hebben, er wordt 

dankbaar gebruik van gemaakt. Ook van de waaier die we zelf maakten van papier. Ondanks 

de gordijnen en het zonnescherm loopt de temperatuur flink op in het lokaal. Gisteren 

maakten we dan ook buiten een dictee, gingen we handwerken in de kelder en speelden we `s 

middags spelletjes met water op het plein in de schaduw.  
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1 klassenplant heeft inmiddels al een vakantieadres gevonden, de andere zijn nog zoekende. 

De kinderen wilden allemaal wel voor een plantje zorgen, maar ik heb hen gevraagd dit eerst 

met hun ouders te overleggen. Ook zoek ik nog iemand die onze gordijnen wil wassen voor 

de vakantie. Wie geeft zich op? 

Knap hoe de kinderen ondanks het warme weer ook goed kunnen werken. Na de vele 

stempels in hun werk zijn mijn stempelkussens inmiddels opgedroogd en vond ik een stapel 

stickervellen terug. Dit geeft weer nieuwe motivatie om netjes en goed te schrijven.  
 

 
 
  

Klas 5 Joost: 

Ook deze week hebben we weer aandacht besteed aan het werken met de agenda en 

huiswerk maken. Het is de bedoeling dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag een bladzijde huiswerk maken en op woensdag 2 bladzijden. Het is voor sommige 

kinderen nog even wennen, maar de meesten hebben het snel opgepakt. De komende week 

gaan we er mee verder. Het zou fijn zijn dat hier thuis ook aandacht aan wordt besteed.  

 

In het kader van de WAK (Week van de Amateurkunst) hebben Almelose kunstenaars de 

afgelopen jaren workshops gegeven op de basisscholen. Door corona heeft dit helaas 

stilgelegen, door de versoepelingen kan dit gelukkig weer doorgang vinden. Donderdag 24 
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juni komt Joanna Lubbelinkhof een workshop speeksteen bewerken geven aan klas 5. Na de 

zomervakantie zullen deze kunstwerkjes worden tentoongesteld in de bibliotheek van 

Almelo.  
 

Vrijdag 25 juni vieren we met de klas Sint Jan op school! We willen met de klas gaan 

picknicken en spelletjes doen. Dus het zou leuk zijn dat ieder kind iets te eten meeneemt 

voor de klasgenoten zodat we een leuke en afwisselende picknick hebben. 
 

Woensdag 30 juni vieren we mijn verjaardag en gaan we samen op pad (een soort 

schoolreisje). Deze dag wordt georganiseerd door de klassenouders. Informatie volgt tzt.  

 

Klas 6 Marieke:  

wat was het een bijzondere week... 

Maandag ging iedereen kijken op in zijn nieuwe school, kennismaken met de kinderen, de 

mentor, het gebouw. Bij de één viel het mee en bij de ander tegen...De verhalen waren 

dinsdagochtend heel divers! 

Dinsdag hadden we toneelrepetitie, maar de hoofden zaten volledig vol met andere 

zaken....het was een drama! We zijn gestopt, hebben alle liedjes nog eens gezongen en toen 

maar opgeruimd. Woensdag was de knop weer om en speelde de klas de sterren van de 

hemel. Supertrots waren we allemaal samen. Donderdag namen we de generale op om een 

film te maken, gekleed én geschminkt, helemaal officieel. En wat was het mooi! Vandaag en 

maandag zullen we voor de ouders spelen. Wat is het jammer dat anderen ons stuk niet 

kunnen zien, maar deze zegening tellen we!  
 

Volgende week gaan we de klas opruimen, ben benieuwd welke verloren gewaande spullen 

we allemaal terug zullen vinden, welke herinneringen aan 8 jaar (of minder) Vrijeschool 

zullen langs komen? Het zou heel fijn zijn als ieder kind dinsdag een grote, stevige 

boodschappentas mee kan nemen. De 'bekende' papierentas zal namelijk niet voldoen dit 

jaar. 
 

Denken jullie aan ons kampeer-st -Jansfeest? Mochten daar vragen over zijn kun je je 

wenden tot Olav en Jolien. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Wat zou ik graag willen dat u weer de school in kunt lopen, hopelijk kan dat weer snel. 

U zou heerlijk spelende kleuters zien, zowel binnen als buiten. 

En nu natuurlijk ook heerlijk buiten met water en zand en de pomp, die goed gebruikt wordt. 
 

De kinderen in klas 1 zijn al weer zo groot geworden en opeens hangen er in de gang 

prachtige schilderingen met daarop zomerse bootjes getekend. 
 

Klas 2 is met de taal-/heemkundeperiode gestart. 

Op het bord is een prachtige grote bloem getekend. 
 

Ik liep deze week bij klas 3 binnen en de kinderen lieten mij prachtige, moeilijke 

vouwwerken zien in de mooieste regenboogkleuren. 

Bij klas 4 zie ik regelmatig een kind bepakt de school binnenlopen met allemaal spullen voor 

een heuse spreekbeurt en opeens was daar ook een zwarte kip. 
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Klas 5 maakt moeilijke sommen, helpt juf Francisca als de jaarbestelling met schriften, klei 

en nog veel meer te vroeg op het plein gezet wordt. Verder zijn ze bezig met geschiedenis. 
 

En dan klas 6! Soms sta ik opeens in de gang vrolijk op muziek te dansen, want dan komt er 

vrolijke pianomuziek (juf Nadja) en gezang uit de zaal. Klas 6 is zeer druk met het 

eindtoneelstuk Oliver Twist 

Donderdag was de generale en is er een film opgenomen voor broertjes, zusjes , opa’s, 

oma’s, belangstellenden dus. De generale ging goed en nu op naar de uitvoeringen: 

vrijdagavond en maandagavond met elke keer de helft van de ouders. 

Ik zal met blijdschap kijken vanuit de coulissen of achterin de zaal. Elk kind maakt 

individueel mooie dingen door en samen staan ze er toch maar als een prachtige groep 

kinderen met hun juf. 
 

Toi toi toi klas 6 en juf Marieke, jullie kunnen nu al trots zijn op jullie zelf. 
 

St. Jan/zomerfeest, herhaling bericht: 

Zomaar een greep uit de activiteiten: Let u op de informatie uit de eigen klassen!! 
 

Kleuters: feestelijke bosdag met act en lekkers 

Klas 1 t/m 5: spelletjes op het plein , act, picknick, spelen, water 

Klas 6 : act, vuur, kamperen en …………….. 
 

MR vergadering: 

Komende week woensdag is er weer een MR vergadering. 

Onderwerpen o.a. kernwaarden van onze stichting en onze school, NPO scan, jaarplan, 

formatie, rooster  etc. 
 

Bosdag: 

Gisteren is de film over de bosdag in premiere gegaan, te zien op Facebook en Instagram van 

onze school. 

Een prachtige film van onze bosdag bij de kleuters, in het voorjaar gemaakt door meneer 

Mattis. Wat heeft hij daar veel tijd aan besteed!! Veel dank daarvoor. Zo is er een mooi 

inkijkje in ons rijke kleuteronderwijs ontstaan.  
 

Ik wil u graag attenderen op een tentoonstelling in het “Kunst torentje”, dichtbij de rechtbank 

(zie verderop in dit Vergeetmijnietje bij Bijlagen voor meer info). Juf Wendy stond 

glimmend en trots bij mij om te vertellen dat haar zus Daphne Heeroma hierin een 

tentoonstelling (12 juni tot 3 juli) heeft, “YOUNG AT ART”. 

Daarnaast is er ook een tentoonstelling in ‘t Hof en in de Kunsthal van Daphne Heeroma en 

andere jonge kunstenaars ( 12 juni t/m 29 augustus ). 

Misschien gaat u wel net zo glimmen als juf Wendy en daarom wilde ik er toch even 

aandacht aan besteden.. 

 

Met vriendelijke groet, Annemiek Geertsma 
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ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Het inloopspreekuur in school kan helaas niet meer plaatsvinden. U kunt mij natuurlijk wel 

bereiken via mail zodat ik een afspraak voor een gesprek kan maken.  

Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl   

      Hartelijke groet, Wendy (kleuters en klas 4)  

 

Parkeren en rijden in de Biesterweg: 

Helaas komt het steeds vaker voor dat ouders, die hun kinderen met de auto naar school 

brengen, de Biesterweg inrijden en zelfs parkeren voor de school. Dit levert soms gevaarlijke 

en onoverzichtelijke verkeerssituaties op voor ouders en kinderen die op de fiets of te voet 

naar school komen. Wij willen u dan ook uitdrukkelijk vragen om, wanneer u uw kind met 

de auto naar school brengt, niet de Biesterweg in te rijden en al helemaal niet te parkeren 

voor de school aan de Biesterweg. Aan de overkant van de school bij de flats aan 

Drakensteyn is voldoende parkeergelegenheid (uiteraard in de parkeervakken) en de 

verkeersbrigadiers zorgen voor een veilige oversteek. Ook naast de school aan Nederhoven 

kunt u uw auto parkeren. Uiteraard parkeert u ook daar in de parkeervakken en niet op de 

stoep. Wij rekenen op uw medewerking. 

 

Verkeersbrigadiers: 

We zoeken (groot)ouders/verzorgers die in het nieuwe schooljaar een kwartier per week 

beschikbaar zijn om te helpen met het veilig oversteken. Concreet zoeken we voor volgend 

schooljaar nog twee personen voor de maandagochtend (8.15-8.30 uur)  

Alle brigadiers krijgen voor hun eerste maal brigadieren één ochtend les van de 

verkeersagent. Mocht u interesse of vragen hebben, dan kunt u zich melden bij de 

verkeersouder van school via administratie@devrijeschoolalmelo.nl 

 

 
 

 
 

 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl


7 

 

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: 
 

 
 

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die 

nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n 

Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-

books en luisterboeken op een telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de 

selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app. 

Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te 

zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en 

voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en luister nu 

via de online bibliotheek app 

 

 

 

 

 

https://jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie_ex1:Tekstsuggestie_c:eml_sc:emlc
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Atelier voor ouders en opvoeders: 
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Young at heart: 
 

 
 

 


