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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. 29 

14-04-2022 
 

 

AGENDA: 
 

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: 

 
 

 
Klas 2 vierde het Lentefeest in het bos 
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Klas 3 Mansi/ Ilona 

Vandaag is het de laatste dag van de Goede Week. We zijn vanmorgen gestart in een mooi 

versierde klas en we hebben heerlijk gesmuld van hele lekkere cakejes en nog wat 

lekkernijen. Daarna hebben we gekleurd, geknutseld en gepuzzeld en was het heel gezellig in 

de klas. Verder hebben we deze week veel geoefend met tijd, digitaal en analoog. We hebben 

klokken getekend en wijzers op de juiste plek getekend. Ook hebben we naar de kalender 

gekeken en de kinderen weten nu hoe ze die kunnen lezen. Ook deze week weer hebben de 

kinderen weer een les gehad in fluiten, het klinkt al heel erg goed. Ze kennen de B, A, G en 

C en kunnen dus al wat liedjes spelen. Juf Sandra leert de kinderen op een hele positieve 

manier fluiten, dat is heel leuk om te zien 

Op woensdag hebben de kinderen een knoopster gemaakt van karton, ’s middags hebben ze, 

met behulp van de handwerkouders, een mooie vlecht gemaakt. De meeste kinderen waren 

heel enthousiast en hebben hard gewerkt aan hun vlecht. Donderdagochtend hebben ze de 

vlecht afgemaakt. Verder hebben we ook genoten van het lekkere weer. De kinderen zouden 

het liefst de hele dag buiten spelen. Dat kan natuurlijk niet, maar we zijn we een keertje extra 

naar buiten gegaan deze week.  

Wij wensen jullie allemaal een heel fijn lang weekend, Fijne Paasdagen! 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Terwijl ik dit schrijf, zie ik een prachtige regenboog. Wat is dat toch een bijzonder 

fenomeen!  

Zo zijn er deze week ook steeds kleine pareltjes in school: een prachtige voorstelling van het 

verhaal van Gilgamesj voor klas 5 en klas 6, een kind dat even wat laat zien, prachtige 

tekeningen en schilderingen in de gang, een fijn gesprek met iemand. Morgen nog een dag 

en dan zowel vrijdag als maandag vrij. Ik wens iedereen goede zonnige dagen toe. 
 

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 

Er hebben zich twee ouders aangemeld, heel fijn. Ik ga met hen volgende week contact 

zoeken. Mocht er nog iemand zin hebben, meld je gerust nog aan. 
 

Groen Plein: 

Vorige week vrijdag is het werkgroepje vanuit het team, dat mee wil denken over een groen 

plein, voor het eerst bij elkaar geweest. 

De afgelopen tijd hebben de leerkrachten aan kunnen geven wat er mogelijk gewild wordt; 

dit willen we natuurlijk ook bij jullie en de kinderen gaan inventariseren. 

Hoewel we nog in een heel pril stadium zijn, willen we al wel graag polsen of er ouders zijn 

die mee willen denken in de werkgroep, ouders die mogelijk iets in de aanbieding hebben, 

ouders die willen helpen, ouders die bijv.een sponsoringsactie willen helpen organiseren etc.. 

Mail mij aub als u iets kunt/wilt betekenen: directie@devrijeschoolalmelo.nl 

We gaan natuurlijk op een later tijdstip ook nog concrete vragen voor hulp uitzetten. 
 

Handdoekenactie voor Oekraïne: 

Zie stukje van Frederique uit klas 5 in dit Vergeetmijnietje. 

mailto:directie@devrijeschoolalmelo.nl
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Afgelopen week zijn er heel wat handdoeken naar klas 5 gebracht. 

Zelf heb ik ook maar eens goed in de kasten gekeken en wat mee naar school genomen. 

Wie weet komen er nog wel meer naar school. Ze zijn nog in te leveren bij klas 5. 
 

Vriendelijke groet, Annemiek 

 

 

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 

 

Herhaling 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. 

 

Herhaling Handoekenactie Oekraïne: 

Vorige week 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. 
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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 
 

 

Wij wensen iedereen goede en z☼nnige Paasdagen 

 

 
 

 

 

Haasje Langoor, niet meer zeuren 

                                                         want je moet nu gauw gaan kleuren 

                                                         alle eitjes, het zijn er veel 

                                                        moet je kleuren met paars en geel 

                                                        en dan een blauw, en nog een groen 

                                                        alle eitjes moet je doen! 

                                                        want ieder kindje in het land 

                                                        wil een eitje uit jouw mand 
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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 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. 

 

 

 
 

 

 
 


