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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. 28 

08-04-2022 
 

 

AGENDA: 
 

vrij. 8 april  : Palmpaasfeest; aanvang optocht 13.30u. 

woe. 13 april : open dag scholen wijk Schelfhorst 09.00-12.00u. 

vrij. 15 april : geen school ivm. Goede Vrijdag 

ma. 18 april : geen school ivm. 2e Paasdag 

ma. 25 april t/m  

vrijdag 6 mei : Meivakantie (hierin vallen dus ook Koningsdag en bevrijdingsdag) 

vrij. 20 mei : muziekavond, aanvang 19.30u. 

do. 26 mei en 

vrij. 27 mei : vrij i.v.m. Hemelvaart 

ma. 30 mei  : schoolfotograaf 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Het was een diverse en volle week; overleg met partners om de school, bezig met het kamp 

van klas 6, financiën, invallen, palmpasen, inkopen, studiedag, formatie en nog veel meer. 

Heerlijk om ook weer even in te vallen in klas 1.  
 

Studiedag kunstzinnig werk voor de getuigschriften voor de kinderen, afgelopen zaterdag 

2/4: 

Met 9 collega’s hebben we druk gewerkt aan het kunstzinnig deel van de 

kindergetuigschriften o.l.v. Paul van Meurs. 

Rond 15.00 uur waren enkele collega’s al klaar en anderen al een heel eind opgeschoten. 

Heerlijk om, ondanks op een zaterdag, samen met elkaar te werken en mooie dingen voor de 

kinderen te maken. 

Ik kan er nu nog niets van verklappen, maar op de dinsdag in de laatste schoolweek kunt u ze 

‘s avonds komen bekijken. 
 

Studiemiddag Regenboog: 

Afgelopen dinsdagmiddag hadden we een studiemiddag over de “Regenboog”, social-

emotionele oefeningen binnen de vrijescholen. 

We hebben gesproken over wat kinderen in deze tijd extra nodig zouden kunnen hebben. 

Ook hebben we allerlei leuke oefeningen zelf gedaan: ingewikkelde klap- en 

stampoefeningen, grappige liedjes met bewegingen. Wij werden er helemaal blij van, maar 

soms ook wel een tikkeltje moedeloos als het niet direct lukte. 
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De kinderen zullen vast binnenkort met allerlei liedjes/spelletjes thuiskomen. 

Ook hebben we samen tekenoefeningen gedaan, waarbij je moest samenwerken en rekening 

met elkaar moest houden. Ondanks dat er nu ook enkele mensen ziek waren en we met een 

klein groepje waren, hebben we weer veel kunnen doen. 

In mei en juni hebben we ook nog een studiemoment, dit alles onder begeleiding van 

Annechien Wijnbergh van onze begeleidingsdienst. 
 

Koningsspelen vrijdag 22 april: 

Vrijdag 22 april doen we weer mee met de koningsspelen met klas 1 t/m 6. 

Vorig jaar was dit een groot succes. Deze dag vindt plaats op onze school en wordt 

georganiseerd door ROC-studenten, die deze opdracht moeten doen voor hun opleiding.  

Juf Vera begeleidt dit allemaal. 

Klas 1 en 2, klas 3 en 4 en klas 5 en 6 gaan allemaal, verdeeld over de dag, ongeveer 1 ½ uur 

allerlei samenwerkingsspelletjes doen. 

Klas 1 en 2 van 9.00-10.35 uur 

Klas 3 en 4 van 10.40-12.15 uur 

Klas 5 en 6 van 12.25-14.00 uur 

We verheugen ons op deze dag. 
 

Herhaalde oproep→De lerarenbibliotheek: 

Er is heel wat werk te doen in onze lerarenbibliotheek, o.a. langslopen of alle boeken er nog 

wel zijn. 

We hebben veel nieuwe boeken gekregen en deze moeten worden ingeschreven, een nummer 

krijgen etc. 

Daarnaast moet er ook herschikt worden. 

Wie o wie wil hierbij helpen? Graag aanmelden bij mij: directie@devrijeschoolalmelo.nl  
 

Traktaties 

De laatste tijd wordt er bij verjaardagen steeds vaker op snoepgoed etc. getrakteerd. 

Zouden jullie er a.u.b. rekening mee willen houden dat er iets hartigs/gezonds of iets kleins 

zelfgebakken wordt getrakteerd! 
 

Handdoekenactie voor Oekraïne: 

Zie stukje van Frederique uit klas 5 in dit vgm. 
 

Frederique uit klas 5 kwam deze week naar mij toe of ze een vraag mocht stellen naar 

handdoeken voor vluchtelingen uit Oekraïne, die in Polen (Sulecin) worden opgevangen. 

Lees verder het stukje van Frederique. 

De eerste tassen met handdoeken zijn al naar Polen gebracht, wie weet volgen er wel meer 

tassen. 

 

Vriendelijke groet, Annemiek 
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ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Wendy Heeroma (leerkracht kleuterklas en ambulant) en Nienke Bramer (leerkracht klas 5) 

zijn de vertrouwenspersonen van de school.  

Mochten er zaken zijn waar u met de vertrouwenspersoon over wilt spreken, dan kunt u 

contact opnemen via: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl 

Voor de kinderen staat hiervoor een witte brievenbus in de gang. 

Vriendelijke groet, Wendy Heeroma en Nienke Bramer 

 

Handoekenactie Oekraïne: 

Hallo allemaal, 

Vandaag heeft Frederique in de klas verteld over een inzamelingsactie voor Oekraïnse 

vluchtelingen. Het bedrijf waar ik (moeder van Frederique) werk heeft twee ateliers in het 

westen van Polen. 

Dichtbij ons atelier in Sulecin is een camping waar ruim 300 Oekraïnse vluchtelingen 

worden opgevangen. 

Nu is de hulpgoederenstroom daar al goed op gang gekomen, maar hebben ze nog wel op 

korte termijn behoefte aan handdoeken om zich mee af te drogen. 

Wij nemen de komende weken gedoneerde handdoeken mee in onze gebruikelijke route en 

geven ze zelf af bij de camping. 

Misschien kunnen jullie thuis een aantal handdoeken missen (wel graag gewassen) of wil je 

graag een paar nieuwe handdoeken doneren. 

Deze mogen dan op school aan Frederique (in de 5e klas) gegeven worden, zodat ik ze 

vervolgens mee kan nemen. Een mooie kans voor de kinderen om toch een beetje bij te 

dragen aan de hulp voor de Oekraïnse vluchtelingen      . 
 

Groetjes Frederique (leerling klas 5) en moeder van Frederique 

 

Palmpaasoptocht: 

De kleuters zijn vanochtend naar huize Friso geweest. Zij hebben daar voor de bewoners wat 

liedjes gezongen.  
 

Om 13.30u. lopen klas 1, 2, 3 en 4 de optocht. Enkele kinderen van klas 5 zullen met een 

grote palmpaasstok voorop lopen en deze zal tijdens de optocht aangeboden worden aan 

huize Friso. 

Alle ouders die het leuk vinden om hierbij te zijn, kunnen zich op het plein en langs de 

Biesterweg verzamelen om een haag te maken, waar de klassen 1 t/m 4 doorheen lopen. 
 

Alle ouders dus om 13.30u. welkom! 
 

De kleuters en klas 6 vormen een haag op het plein. De ouders, ook van de kleuters, kunnen 

achter de kleuters en klas 6 of in de Biesterweg gaan staan. 
 

De ouders lopen niet mee met de optocht. 
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De kleuterouders kunnen, als de klassen 1 t/m 4 door de haag zijn gelopen, nog even mee 

met de kinderen naar het kleuterplein, waar nog iets gezongen gaat worden. 

Zie hiervoor info van de kleuterleidsters. 
 

Als de kinderen van klas 1 t/m 4 weer terugkomen maken  klas 6 en een deel klas 5 weer een 

haag, waarachter de ouders ook weer kunnen gaan staan, of op de Biesterweg. 

 

 
 

Muziekavond nieuwe datum 20 mei: 

De muziekavond die gepland stond op 8 april a.s. gaat niet door. 

De voorbereidingstijd is te kort. 

De nieuwe datum is vrijdag 20 mei a.s. Bedenk alvast iets leuks wat u op die avond ten 

gehore kunt brengen. 

 

Verkeersbrigade:  

Hoewel het nog enige tijd weg is, zijn we alweer bezig om de bezetting voor de 

verkeersbrigade voor volgend schooljaar rond te krijgen. Zoals ieder jaar, stoppen er ook 

aankomend jaar brigadiers. Daarom zoeken we (groot)ouders/verzorgers die in het nieuwe 

schooljaar een kwartier per week beschikbaar zijn om te helpen met het veilig oversteken. 

Dit kan zowel in de ochtend (8.15-8.30 uur) als in de middag (14.15-14.30 uur, woensdag 

13.00-13.15 uur). Mocht u niet iedere week kunnen, maar wilt u af en toe invallen of 

bijvoorbeeld om de week brigadieren, dan kunt u zich ook aanmelden. We zoeken in ieder 

geval voor de maandagochtend twee brigadiers en mogelijk nog voor andere dagen.   

De kinderen die na de zomer naar de 6de klas gaan, kunnen in de middagen assisteren (altijd 

met een volwassene) en zullen hiervoor apart benaderd worden. Misschien kunt u het alvast 

eens bespreken met uw kind of hij/zij dit leuk zou vinden. Alle brigadiers krijgen voor hun 

eerste keer 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 

 

Open dag woensdag 13 april a.s.scholen wijk Schelfhorst: 

Woensdag 13 april a.s. is er een open dag van 09.00-12.00u. van de scholen, kinder-

/peuteropvang in de wijk Schelfhorst. Ook onze school en Christoforus Kinderopvang doen 

hier aan mee. Kent u ouders in uw familie-/vrienden-/kennissen-/collega kring die 

belangstelling hebben voor onze school? Attendeer ze dan op deze open dag. Ze zijn van 

harte welkom! 
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Vergeet-mij-nietje volgende week: 

Volgende week vrijdag is het Goede Vrijdag; er is dan geen school. In verband hiermee komt 

het Vergeet-mij-nietje volgende week op donderdag uit. 

 

 

 

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 de Peutergroep. 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. 
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BIJLAGEN: 
 

Scoor thuis!: Lezen en bewegen met Heracles en Bibliotheek Almelo: 

Groot Voetbal – leesfeest 

Zaterdag 9 april, 11 – 15 uur 

Bibliotheek Almelo 

  

Het leesproject ‘Scoor een Boek’ bundelt de populairste sport van de wereld met lezen. Het 

doel is om kinderen te stimuleren om met meer plezier te lezen. 

 

In samenwerking met het Taalpunt Almelo is er in de bibliotheek een groot Voetbal-leesfeest 

rondom voetbal, lezen en spelen: 

 

• Ontwerp je eigen voetbaltenue 

• Maak je eigen voetbalgame 

• Mission impossible 

• Voetbalplaatsjesspeurtocht 

• Rust in het Taalpunt met koffie, thee en ranja 

• Op de foto met Bultje 

• Zet een echte plaktattoo 

• Tafelvoetbal 

• Boekdribbelen 

 

Ben je tussen de 10 en 13 jaar? Van 11.30 uur tot 14.30 uur geeft Tetem uit Enschede een 

workshop om je eigen voetbalgame te maken. Er is beperkt plek voor dit onderdeel dus meld 

je snel aan via e-mail 

 

Voor de andere activiteiten is er een vrije inloop en ben je ieder moment van harte welkom. 

 

Vooral kinderen die graag willen leren om een game te maken nodigen we van harte uit, er is 

nog plek in deze workshop. Vooraf aanmelden is nodig, via redactie@bibliotheekalmelo.nl                   

 

mailto:redactie@bibliotheekalmelo.nl?subject=Groot%20Voetbal%20-%20leesfeest

