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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. 40 

02-07-2021 

 
AGENDA: 

 

di. 6 juli  : getuigschriftenavond vanaf 19.30u. 

do. 8 juli  : laatste schooldag kleuters en klas 1 

vrij. 9 juli  : laatste schooldag klas 2 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 

do. 26 aug.  : studiemiddag; alle kinderen zijn vanaf 13.00u. vrij 

 

 

OUDERAVONDEN: 
 

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

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 
 

Nieuwe eerste klas: 

Wat fijn dat er zo'n grote opkomst was tijdens de ouderavond afgelopen dinsdag. Met de 

mensen die zich hebben opgegeven beginnen we op maandag 12 juli om 8.00u. 's ochtends 

met het inpakken van de klas. Ik zie jullie dan! Willen de mensen die voor een plantje willen 

zorgen deze bij de zesde klas komen ophalen? Dat kan de hele volgende week overdag, maar 

ook dinsdag- of donderdagavond. 

Hopelijk kunnen we elkaar live zien woensdag 25 augustus tijdens de eerste ouderavond. 

Zie informatie over de 1e schooldag bij “nieuws van Annemiek (directeur). 

 

Klas 1 Nicole: 

*  Afgelopen woensdag gingen we op schoolreisje naar de bosrand. Wat een fijne en 

gezellige dag! Een ouderwetse bosdag plus extra's (springkussen, speurtocht, 

marshmallows, voetballen...)  

*  Donderdag waren we moe maar voldaan en konden we nog even nagenieten door eerst 

wat te tekenen, kletsen en zingen alvorens de normale routine weer op te pakken. 

*  Vandaag komt Paula van de bieb om met ons en met de tweede klas te praten over 

lezen en over de boeken die we de afgelopen tijd mochten lenen. Maar ook over hoe 

fijn het is om in de zomervakantie te lezen nu zij dit eenmaal kunnen! Het reizen naar 

de verschillende landen op onze landkaart kan dan ook in de vakantie een vervolg 



3 

 

krijgen: zie de informatie hieronder. De kinderen krijgen vandaag een schatkaart mee 

naar huis...  

* Wie o wie wil volgende week vrijdag helpen de klas leegruimen en schoonmaken? 

Ook maandag 12-7 kan ik nog hulp gebruiken. 

In de mail van afgelopen week staan hierover meer details, maar laat het me gerust 

weten wanneer je hier vragen over hebt of wanneer je je op wil geven. 

 

Klas 2 Mansi/Ilona: 

De afgelopen weken hebben de kinderen vol enthousiasme gelezen in boeken die speciaal uit 

de bibliotheek naar onze klas waren gebracht (Vakantielezen) 

Als afsluiting van het vakantielezen is er vandaag een leesconsulente van de bieb op school 

gekomen.  

Daarnaast krijgt ieder kind een schatkaart mee naar huis. Hiermee kunnen ze opdrachten 

uitvoeren en stickers verzamelen voor op hun schatkaart (verdere informatie staat vermeld op 

de kaart). 
 

In de klas hebben we dit gedaan met een schatkaart- poster en aan het aantal stickers te zien 

is er fanatiek gelezen! Mooi om te te zien! 
 

We hopen dat iedereen in de vakantie met net zoveel enthousiasme blijft lezen! 

 

Klas 1 en 2 ‘leesinfo’: 

Ga mee op reis!  

Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline: in de zomer kun je overal 

lezen. En met Vakantielezen wordt lezen extra leuk! Gaan jullie deze zomer mee op 

reis? Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor beginnende lezers. De 

bibliotheek biedt dit digitale zomerleesprogramma aan voor kinderen uit groep 3 en 4. Met 

Vakantielezen willen we samen het leesniveau van kinderen in de schoolvakantie op peil 

houden. Van de Griezelkust naar Sportmanië en van het Dierenrijk naar Lachland. In ieder 

land doen jullie opdrachten en zo proberen jullie in elk land de schat te vinden.  

Deze zomer is de Bibliotheek jouw reisleider. Met de thuiseditie van Vakantielezen beleef je 

samen de leukste avonturen. Ga mee op reis en maak kans op leuke prijzen! Zo doe je mee:  

Meld je gezin aan op www.vakantie-lezen.nl  en doe samen de opdrachten.  

Hebben jullie de 3 opdrachten in een land gedaan? Schrijf het woord op en haal de sticker in 

de bibliotheek.   

Heb je alle stickers verzameld? Maak een foto van jezelf met de volle landkaart.  

Stuur de foto in en maak kans op leuke prijzen.  
 

 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantie-lezen.nl%2F&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7C7e12bc1072b2423b4d9908d93d15c92c%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637607986038317827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0GGFP09Fc%2FbY2FSUEk4er8GKG328adlDTPvnhHHzPas%3D&reserved=0
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Klas 5 Joost: 

* Helaas ging woensdag het uitstapje naar het Lageveld niet door ivm. het slechte weer. 

We hebben er een gezellig dag op school van gemaakt, met lekkers en spelletjes in de 

klas en in de zaal. Als afsluiter een spetterende bingo. Bedankt allemaal voor het 

mooie cadeau. De foto's stuur ik jullie via de mail 

* De kinderen krijgen donderdag 8 juli 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!  

* Vrijdag 9 juli gaan de kinderen tot 10.30 uur naar school en krijgen ze het 

getuigschrift mee. Dan is een tas ook handig!  

* Eindschoonmaak: Hulp gevraagd! 

Vrijdag 9 juli starten we om 10.30 uur met de eindschoonmaak, er heeft zich hiervoor 

al een iemand opgegeven. Dat is heel fijn. Meer hulp is altijd welkom!! Het is de 

bedoeling dat de schoonmaak plaats vindt zonder kinderen. Dit zal plaatsvinden tussen 

10.30 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.  

Ik zoek nog iemand die de gordijnen wil wassen en strijken. 

* Zie informatie over de 1e schooldag bij “nieuws van Annemiek (directeur). 

 

Klas 6 Marieke:  

De laatste week komt er nu echt aan en dat is te merken in de klas. Er wordt aangetrokken en 

afgestoten....afscheid nemen doet pijn en hoe ga je daar mee om? Aan de andere kant kijken 

de kinderen ook erg uit naar de nieuwe stap maar natuurlijk eerst naar de vakantie. We 

maken er volgende week nog een gezellige week van: 

Dinsdagavond is de spreukenavond....kom allemaal kijken, op gepaste afstand natuurlijk 

maar wel even 'live', het is voor 17 gezinnen uit onze klas de laatste keer, zoveel gezinnen 

gaan onze school verlaten! 

Woensdag is het slotfeest, in de klas hebben de kinderen veel tijd gekregen om dit voor te 

bereiden, maar hulp van huis uit is ook altijd fijn.  

Donderdag mogen de kinderen, na het feest de avond ervoor, wat later op school komen 

maar uiterlijk om 10.30u. Ik ben er gewoon vanaf 8.30u. dus iedereen die eerder komt is 

zeker niet alleen! We zullen die dag terugblikken op het feest (hopelijk met thee en iets 

lekkers) en de laatste zaken opruimen. De kinderen zijn om 13.00u. weer vrij, want er is voor 

de zesde klas die dag geen gym.  

De kinderen nemen die dag hun grote tas met inhoud mee naar huis. Dat is veel en zwaar en 

kan niet op vrijdag meegenomen worden. Willen jullie iets regelen als ze dat niet zelf mee 

kunnen nemen op de fiets? 

's Avonds gaan we poetsen, maar we zoeken nog wel mensen die even willen helpen. Ik ben 

er vanaf 18.00u. Wie kan en wil? Via de app kun je dat even doorgeven 

Vrijdag is dan de echte laatste dag....daar heb ik jullie gisteren een app overgestuurd. 

Mochten er nog mensen zijn die na het uitzwaaien van de kinderen een half uurtje willen 

helpen de klas leeg te halen, dan zou dat heel erg fijn zijn. 
 

Gisteren hebben de kinderen de Toneelkrant meegenomen, waarin iedereen beschreven heeft 

hoe hij of zij de periode van oefenen, regelen, spelen heeft beleven. Het is een mooi en 

divers geheel geworden. 
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Nieuws van Annemiek (directeur): 

Vacature klas 6 volgend jaar: 

Volgende week komen we in de afrondende fase. Ik hoop dat we u zo spoedig mogelijk 

kunnen informeren. 
 

Getuigschriftenavond: 

Deze zal plaatsvinden op dinsdag 6 juli vanaf 19.30u -20.30u. 

Vandaag gaat hierover een mail met informatie uit. 
 

App-groepen van de klassen: 

In de coronatijd zijn we om met elkaar te communiceren steeds meer gaan appen e.d. 

Zeer nuttig om elkaar te bereiken, informatie door te geven, foto’s te delen en vragen te 

stellen tijdens de lockdown etc. 

Ik wil u vragen om de app-groepen alleen te gebruiken voor praktische zaken en niet in 

avonden etc. te appen. 

Wij hebben hier gisteren in de vergadering over gesproken en merken dat ook wij soms wel 

’s avonds een appje sturen etc. 

Wij hebben besloten in het nieuwe schooljaar te gaan kijken hoe we weer met de appgroepen 

etc. willen omgaan en hernieuwde afspraken kunnen maken. 

Heeft u iets privé over uw kind te vragen/te melden o.i.d., dan graag via mail. 

Wij zullen ook proberen ons daar voor de laatste week aan te houden. 

Alvast bedankt voor de medewerking! 
 

Maandag 23 augustus 2021:  1e schooldag. Informatie voor de ouders van de nieuwe 

eerste klas en van de komende klas 6! 

Houdt u a.u.b. de ochtend van ongeveer 8.30u. – 9.30/9.45u. vrij (vrijwel zeker korter). 

Normaal mag u bij de opening van het schooljaar aanwezig zijn in de zaal. Vrijwel zeker kan 

dat nog niet met alle ouders, maar net als vorig schooljaar willen we u er wel op een of 

andere manier bij betrekken. Hoe, hoort u zo spoedig moegelijk, maar vrijwel zeker in de 

laatste vakantieweek. 

 

HERHALING→ VERKEERSBRIGADIERS!!!!!! 

Voor de maandagochtend worden nog mensen gezocht!! 

Zie stukje hieronder bij ‘algemene mededelingen. Wie o wie komt helpen!! 
 

HERHALING→ 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 
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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)  

 

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 

 

Schoolfoto’s: 

De schoolfoto’s zijn klaar. We moeten de inlogkaarten voor de foto’s nog even sorteren per 

klas en geven deze inlogkaarten a.s. maandag aan uw kind(eren) mee. Indien u binnen 7 

dagen na ontvangst van de inlogkaart(en) (a.s. maandag dus) een fotoset besteld, krijgt u 

hierop van de fotograaf 10% korting 
 
Volgende week: 

Volgende week donderdag (8 juli) is de één na laatste schooldag voor klas 2 t/m 6 

(voor klas 1 geldt onderstaand stuk voor woensdag 7 juli). 

De kinderen krijgen dan hun werk mee naar huis. Wilt u die dag uw kind(eren) een grote 

stevige tas of doos meegeven naar school om dit in te kunnen vervoeren? De spullen moeten 

echt donderdag mee naar huis (voor klas 1 geldt dit dus voor de woensdag). Mocht dit echt 

niet lukken, dan graag overleggen met de klassenleerkracht. Graag het etui etc. schoonmaken 

en aanvullen met dezelfde materialen en de eerste schooldag (maandag 23 augustus) weer 

meegeven!  

Voor de kleuters en klas 1 is donderdag 8 juli de laatste schooldag.  

De laatste schooldag voor klas 2 t/m 6 is vrijdag 9 juli. 

We nemen dan ook afscheid van de kinderen van klas 6. 

De schooldag is om plm.10.30 uur ten einde. De kinderen krijgen hun getuigschrift mee.  

Aansluitend worden de laatste klussen in de klassen gedaan.   

Het Vergeetmijnietje komt volgende week uit op woensdag. 

  

 

 

 

 

 

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: 
 

Open huis bij Kaliber Kunstenschool Almelo! 

Op 4 september maakt Kaliber Kunstenschool er een (veilig) feestje van in Almelo. Het 

Elisabethhof wordt omgetoverd tot één grote muzikale en creatieve plek, waar jij van harte 

welkom bent. 

Tussen 13:00 – 15:00 uur vindt het open huis plaats. Je krijgt een uur de tijd om langs alle 

docenten te gaan, te luisteren naar hun instrumenten, te kijken naar theater sketches, 

dansoptredens en kunst in ons atelier. Heb je iets gevonden wat je te gek lijkt, dan kun je ter 

plekke een gratis proefles aanvragen! 

Om het voor iedereen veilig en leuk te houden wordt er een maximumaantal bezoekers 

gehanteerd, zodat er onderling 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Reserveer je plekje 

van tevoren door je aan te melden en een van de twee tijdssloten te kiezen. Je mag ook aan 

de deur reserveren, maar dan kan het zijn dat je even moet wachten. 

Aanmelden kan hier: www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis 

 

                   

 

http://www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis

