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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. 39 

25-06-2021 

 
 

AGENDA: 
 

di. 6 juli  : getuigschriftenavond vanaf 19.30u. 

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: 
 
 

Nieuwe eerste klas: 

Wat fijn dat er al iemand is die zich heeft opgegeven om te komen helpen op maandag 12 

juli bij het inpakken van het lokaal. Maar u kent vast het spreekwoord over die vele handen, 

dus we zoeken nog wat meer hulp. Wie helpt vanaf 8.00u? Opgave kan via de mail : 

m.zoutendijk@devrijeschoolalmelo.nl 

 

Klas 1 Nicole: 

* Deze week nam ik mijn accordeon mee. We hebben het instrument eerst eens 

bestudeerd en benoemd aangezien niemand op de naam kon komen...Dat mijn vingers 

wat "roestig" waren en de liedjes niet altijd soepel klonken leek de kinderen niet veel 

uit te maken. Er werd uit volle borst meegezongen en meegedanst op het plein met als 

toetje gisteren nog eens het lied bingo. Vandaag vieren we het sint Jansfeest op school. 

Na de voorstelling, het spelen op het kleuterplein en de spelletjes wandelen we naar 

het park om te picknicken en verder te spelen. We worden extra verwend met sap en 

eierkoeken en een ijsje tot slot. 

* A.s. woensdag gaan wij op schoolreisje naar de bosrand, de voorpret is inmiddels 

begonnen. 
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* Wist u dat de citroengeranium die we in de klas hebben muggen afschrikt en de 

blaadjes de jeuk een beetje verdrijven mocht je toch geprikt zijn? 2 van de 4 bakken en 

de grote plant zoeken nog een plekje tijdens de zomervakantie. Ze hebben 2 a 3 keer 

per week een flinke scheut water nodig. De gordijnen worden al gewassen, Fijn!  

* Wie helpt maandag 12-7 om ongeveer 8 uur een uurtje met het inrichten van het 

nieuwe lokaal? 1 a 2 Mensen die helpen tafels en stoelen tillen zou super zijn. 

* De kinderen mogen komende week, uiterlijk donderdag hun "quarantaine tasjes"  weer 

mee terug nemen naar school. De leesboekjes krijgen weer hun plekje in de kast en het 

schriftje kunnen we komend schooljaar misschien gebruiken. De rekenwerkbladen en 

vouwblaadjes hoeven niet mee terug.  

* Over de laatste schoolweek en getuigschriften stuur ik binnenkort een aparte mail. 

 

 
 
  

Klas 4 Jocelyn/Wendy: 

Kiekeboeren: 

Passend bij de dierkunde periode zijn we gisteren op de fiets gestapt en op bezoek geweest 

bij boerderij De Wateregge en Melkveebedrijf Werning. Bij boerderij De Wateregge werden 

we hartelijk ontvangen met zelfgemaakte vlierbessensiroop. Boerin Miriam vertelde de 

kinderen hoe je zo veel mogelijk dicht bij de natuur kan leven en dat ieder seizoen wat te 

bieden heeft. Toen was het tijd om waterdiertjes te vangen en onderzoeken welke diertjes dit 

waren. Daarnaast hebben ze uilenballen uitgeplozen en ontdekt dat hier allemaal skeletjes in 

te vinden zijn. Een uil eet zijn prooi letterlijk met huid en haar op en alles wat daar binnen in 

zit. En ze mochten ook nog bloemenkransen maken met de bloemetjes uit de pluktuin 

passend bij het Sint Jansfeest. Een paar kinderen haalden heel avontuurlijk natte voeten en er 

werd geknuffeld met kippen en puppy’s. Bij vertrek kregen we een compliment over de 

betrokkenheid van de kinderen en hoe beleefd ze waren. 

Wat een leuk programma en wat een lieve boerin, die het de kinderen echt naar hun zin wilde 

maken. 
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Daarna op naar de volgende boerderij. Daar stond boerin Hetty klaar om ons wat te vertellen 

over het boerenleven van een melkveehouderij. De kinderen mochten eieren rapen, de koeien 

voeren met hooi en een kijkje nemen bij de kalfjes. En wie durfde mocht de kalfjes op hun 

hand laten sabbelen. In de melkstal hebben we de melkmachines bekeken. Om de drie dagen 

wordt er 6500 liter melk opgehaald. Nou daar kan je heel wat pakken melk mee vullen, of 

kaas of boter van maken. 

Na zo’n buitendag was het heerlijk om op het erf een pannenkoek en een vla-toetje te mogen 

eten, om daarna moe maar voldaan weer naar school te fietsen. 

Wat een prachtige dag! Dank jullie wel boerin Miriam, Hetty en Claudia! 

We hadden onze dierkundeperiode niet mooier af kunnen sluiten. 

 

          
 
 

Klas 5 Joost: 

In het kader van de WAK (Week van de Amateurkunst) heeft Joanna Lubbelinkhof een 

workshop speksteen bewerken gegeven aan de klas. Het was een groot succes en er zijn 

mooie resultaten uit voortgekomen. Na de zomervakantie zullen deze kunstwerkjes worden 

tentoongesteld in de bibliotheek van Almelo.  

 

 
 

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

schoolreisje). Deze dag wordt georganiseerd door de klassenouders. We gaan op pad met de 
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fiets, dus iedereen moet met de fiets komen. We zullen rond 14.00 uur weer op school, dus 

niet om 13.00 uur! Geeft dit problemen dan hoor ik het graag. 

 

Einde van het schooljaar: 

Vrijdag 9 juli is alweer de laatste schooldag ik zoek nog 1 of 2 ouders die willen helpen bij 

de eindschoonmaak! Dit zal plaatsvinden tussen 10.45 uur tot ongeveer 12.30 uur. Ook zoek 

ik nog 1 of 2 ouders die willen helpen op maandag 12 juli, bij het inrichten van klas 6. Dit 

zal plaatsvinden tussen 08.30 uur tot ongeveer 12.00 uur. 

 

Klas 6 Marieke:  

Wie o wie wil helpen om alle (inmiddels gewassen) toneelkleding weer netjes in de taartpunt 

te hangen? Er zijn een paar hardwerkende zesdeklassers die graag willen helpen! Tijdstip in 

overleg met Marieke 
 

Ik zoek nog hulp bij de schoonmaak en het inpakken van de zesde klas. Dat kan ik niet alleen 

en hulp is toegestaan, mits we op anderhalve meter van elkaar blijven. Donderdag 8 juli wil 

ik graag om 19.00/19.30u. beginnen met het poetsen. Vrijdag 9 juli heb ik kort even hulp 

nodig om 10.30u. bij het leeghalen van het lokaal. Opgave kan via de app of mail. 
 

Vandaag gaan we nog een keer heerlijk met elkaar op pad, morgen zijn we tussen 10.30u. en 

11.00u. weer terug op school. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

We gaan de laatste 2 weken in waarin nog veel gaat gebeuren. De afronding van veel 

periodes, afsluiting klas 6, de zonnekinderen (kinderen die naar de nieuwe eerste klas gaan) 

vieren hun afscheid, schoolreisjes, opruimen, poetsen en vandaag ons 

zomerfeest/St.Jansfeest!! Een fijne dag met een act, dansen, spelletjes, samen eten  

en ………………… volgend jaar hopelijk weer met ouders erbij. Ik kan niet wachten. 
 

MR vergadering: 

Afgelopen woensdag was er een MR vergadering. 

Het rooster met studiedagen etc. is goedgekeurd en wordt spoedig naar iedereen gestuurd. 

Daarnaast is er o.a. gesproken over het jaarplan voor volgend jaar,de schoolgids en ook over 

de besteding van de ouderbijdrage. 

Er komt regelmatig een link op de website van de school waar steeds informatie uit de MR 

gegeven zal worden. 
 

Vacature klas 6 volgend jaar: 

De gesprekken zijn in volle gang.  
 

Getuigschriftenavond: 

Nu de afspraken rond Corona verruimd zijn willen we u uitnodigen voor een avond waarop u 

op school naar de getuigschriften kunt kijken. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 6 juli vanaf 

19.30u. 

Houdt u deze avond vrij en kom naar school. 

U kunt dan de kinderdeel-getuigschriften zien van de kinderen in de diverse klassen. 

Volgende week ontvangt u een uitnodiging. We hopen veel mensen te mogen ontmoeten. 
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VERKEERSBRIGADIERS!!!!!! 

Voor de maandagochtend worden nog mensen gezocht!! 

Zie stukje hieronder. Wie o wie komt helpen!! 
 

Parkeren Biesterweg: 

Blijft u er aan denken om niet de Biesterweg met uw auto in te rijden en niet te parkeren aan 

de Biesterweg. We willen graag samen gevaarlijke situaties voorkomen! 

 

Met vriendelijke groet, Annemiek Geertsma 

 

 

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)  

 

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
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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

