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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. 30 

22-04-2022 
 

 

AGENDA: 
ma. 25 april t/m  

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

ma. 16 mei      : 8.30 uur met ouders werken aan lerarenbibliotheek. 

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 1 Marieke: 

Wat heerlijk was het om weer terug te zijn in de klas de afgelopen week. De kinderen hadden 

zó veel te vertellen dat mijn oren ervan tuterden, maar het was erg gezellig.  

Deze week hebben we vooral veel bewogen tijdens het rekenen, we kunnen nu al 3 tafelrijen 

doorelkaar opzeggen met elkaar! We willen dat graag een keer aan jullie laten zien, dus wie 

weet plannen we  nog een momentje na de vakantie waarbij we jullie even uitnodigen in de 

zaal.  

Het was ook fijn om in 2 dagen bijna alle ouders te spreken. Voor de mensen die nog niet 

geweest zijn: ik stuur spoedig nog een uitnodiging naar jullie via Parro voor een afspraak na 

de vakantie 

Na de meivakantie zullen we nog twee keer naar het bos gaan, donderdag12 en donderdag 19 

mei. Wie kan er mee? Misschien kunnen we dan op 19 mei alsnog die pannenkoeken 

bakken, vuurtje maken en broodjes bakken. Zo sluiten we dan alsnog onze bosdagen 

feestelijk af. Donderdag 2 juni gaan we niet naar het bos (in tegenstelling tot eerdere 

berichten), want we mogen die dag naar een theatervoorstelling. Binnenkort kun je je via de 

agenda in Parro opgeven om mee te gaan. 

Op dinsdag 28 juni is er een ouderavond. Die gaat over de getuigschriften en we zullen 

alvast een blik vooruit richting 2e klas werpen. 

 

Klas 2 Nicole: 

Deze week begon met een generale repetitie waarna diezelfde dinsdag ouders en klas 5 

mochten komen kijken naar ons toneelstuk. Wat hebben de kinderen dit goed gedaan! In zo'n 

korte tijd tekst en liedjes uit je hoofd leren, weten wie wat wanneer moet doen en waar moet 

staan, je inleven in je rol en voor het eerst op het podium voor publiek spelen. Ik heb de 

kinderen dan ook een groot compliment gegeven.  
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Iedereen die heeft meegeholpen heel erg bedankt en in het bijzonder Evelien en juf Sandra 

voor de muzikale begeleiding. Woensdag en donderdag hebben we er nog over geschreven 

en getekent in ons periodeschrift en vandaag staat alweer in het teken van de Koningspelen. 

Het wordt vast een gezellige dag waarbij we naast alle feestelijkheden ook nog taal en 

rekenlessen hebben en oefenen met lezen.  

Blijft u tijdens de meivakantie ook lezen en voorlezen met uw kind? Tijdens de bosdag 

vorige week hebben we geleerd dat lezen op allerlei plekken kan, ook in een boshut 

bijvoorbeeld waar we de vogeltjes om ons heen hoorden fluiten.  

Alvast een hele fijne vakantie gewenst allemaal. 
 

Klas 4 Maaike/Mattis: 

Deze week hebben wij onze laatste rekenperiode van dit schooljaar gehad. We zijn heel druk 

geweest met cijferend optellen en aftrekken en kolomsgewijs vermenigvuldigen. De 

kinderen hebben hard gewerkt en vonden het ook heel erg leuk om te doen.  

Na de vakantie zullen we een taalperiode hebben.  

De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het schrijven van een brief naar de 4e klas 

van de Steinerschool in Brussel. Die worden vandaag in de brievenbus gedaan. We zijn erg 

benieuwd naar de brieven die straks terug zullen komen.  

Met de Koningsspelen hebben we weer een periode afgesloten en kunnen we allemaal gaan 

genieten van twee weken vakantie.  

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 
 

Tjonge, wat vloog de week om! Veel zaken en overleggen beginnen weer te lopen en alles 

wordt dan graag nog voor de meivakantie gepland, anders gaan er weer twee weken 

overheen en na de meivakantie is de tijd tot aan de zomervakantie ook niet al te lang meer. 
 

Deze week waren er ook nog twee overleggen, namelijk dinsdagavond met de klassenouders 

en woensdagavond met de MR. 

Diverse zaken kwamen aan bod. 

Met klassenouders o.a. groene plein, stand van zaken na corona, jaarfeesten Pinksteren, St. 

Jan en teruggekeken naar Pasen/palmpasen, schoolreisjes, “lief en leed geld”. 
 

Bij MR heetten we een nieuw lid welkom en hebben we ook gesproken over het groene 

plein, stand van zaken wat betreft de formatie voor volgend schooljaar, vakantierooster, 

begroting, ouderbijdrage, NPO, nieuw ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. 

Ook hebben we het weer opgepakt om elke vergadering te spreken over een van de 

kernwaarden uit het strategisch beleidsplan van onze Stichting. 

We hebben nu gesproken over “creëren”. Wat is het belang ervan, wat heb je ervoor nodig, 

hoe wordt dat in ons onderwijs zichtbaar? Mooie gesprekken, zo even aan het begin van de 

vergadering. 
 

Ook ben ik, samen met juf Sandra en de mensen die meegaan met het kamp, druk bezig met 

voorbereidingen. 

Direct de dinsdag na de vakantie gaat klas 6 vier dagen op kamp. 

Lekker op de fiets naar Markelo en samen fijne activiteiten doen. 

Omdat er naast ouders ook twee leerkrachten mee moeten, ga ik ook mee met het kamp. 
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Ik ben de week na de meivakantie dus maandag op school en dinsdag tot en met vrijdag zal 

ik fysiek niet op school zijn, maar zal ik tijdens het kamp wel bereikbaar zijn voor school en 

om zaken te regelen. 
 

Heeft u ook nog even aandacht voor de acties van klas 6 om nog wat geld te verdienen voor 

hun kamp en voor het afscheidsfeest? Zie verderop in het Vergeetmijnietje. 
 

En dan nog, als jullie het Vergeetmijnietje krijgen, zijn de Koningsspelen. We hebben er zin 

in. 

Voortreffelijk georganiseerd door MBO studenten onder leiding van juf Vera. 

Vlaggetjes uit, oranje, wit, rood en blauw aan (wie wil) en samen feest vieren. 
 

En dan…………. meivakantie. Ik wens iedereen een goede twee weken toe. 
 

Formatie: 

Wij zijn volop bezig met de formatie/bezetting voor komend schooljaar. Een en ander begint 

zich uit te kristalliseren, andere zaken vragen nog duidelijk tijd, omdat er ook nog zaken 

binnen onze school en Stichting Athena duidelijk moeten worden. Dit laatste kan nog enige 

tijd vragen. Zodra ik meer weet over het gehele plaatje, zal ik jullie informeren. 
 

Herhaalde oproep: De lerarenbibliotheek: 

Er is heel veel 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 

Met de twee ouders die zich hebben gemeld, heb ik afgesproken op maandag 16 mei om 

half 9 ‘s ochtends. Mocht er nog iemand zin hebben, meld je gerust nog aan. 
 

Herhaalde oproep →Groen Plein: 

Twee weken geleden 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. 

Dank aan de ouders die al hebben gereageerd. 
 

Handdoekenactie voor Oekraïne: 

Zie stukje van Frederique uit klas 5 in dit Vergeetmijnietje. 

Afgelopen week zijn er weer 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. 
 

Traktaties bij verjaardagen: 

Enkele weken geleden heb ik ook al iets geschreven over de traktaties bij verjaardagen. 

mailto:directie@devrijeschoolalmelo.nl
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Ik krijg toch signalen dat er regelmatig snoep getrakteerd wordt. Wij willen dit in school 

niet/zo min mogelijk, maar ook ouders geven aan het trakteren van snoep niet prettig te 

vinden voor hun kind. 

Willen jullie geen snoep trakteren! Iets hartigs, fruit of iets kleins zelfgebakken is helemaal 

fijn. 
 

Materialen zoals potloden, krijtjes etc. klas 1 t/m 6: 

Zie ook schoolgids. 

Nu de meivakantie voor de deur staat, is het misschien handig de materialen van jullie 

kinderen te controleren en aan te vullen. 

Materialen als dikke potloden, liniaal, vulpen , blokjes en staafjes, filiakrijt worden eenmaal 

door school voor elk kind aangeschaft. 

Mocht er iets kapot zijn of verdwenen of……. dan dient dit zelf weer te worden aangeschaft. 

Veel is o.a. te koop bij Meander Meander-Almelo (meanderalmelo.nl) 

Grijs potlood, gum, inktvullingen worden, als ze bijna op zijn, door school geregeld. 

Mocht er materiaal mee zijn naar huis, dan graag maandag 9 mei weer mee naar school. 

Willen jullie samen met je kinderen kijken of het etui niet te vol is en of er geen materialen 

inzitten die niet mee moeten naar school (bijv. stiften, kleine speeltjes etc). 

Dit helpt om de lestijd zo effectief mogelijk te gebruiken. 

 

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 
 

MR: 

Woensdagavond heeft de MR weer vergaderd. 

Allereerst zijn wij blij dat wij Gerben als nieuw lid hebben mogen verwelkomen Hij neemt 

de plaats in van Bonnie die daardoor per direct is gestopt als MR- lid. Bonnie heeft de 

afgelopen jaren actief bijgedragen aan de MR en onze ondersteuning van de directeuren. Wij 

zijn blij dat zij de afgelopen jaren deel is geweest van de MR. 

Wij hebben gesproken over verschillende onderwerpen zoals o.a. de ouderbijdrage, de 

formatie, het groene plein en de NPO- gelden.  
 

De volgende vergadering zal zijn op 22 juni.  

De gespreksonderwerpen zullen tijdig in het Vergeetmijnietje gedeeld worden. U bent van 

harte welkom om als toeschouwer deel te nemen aan de vergadering. Mocht u dit willen, 

neem dan contact op met een van de MR- leden.  
 

https://www.meanderalmelo.nl/
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Namens mijn collega's van de MR wil ik u via deze weg een goede vakantie wensen met 

hopelijk heerlijk weer.  
 

Namens de MR, Maaike Wigger 

 

Luizencontrole woensdag 11 mei a.s: 

Na de meivakantie op woensdagochtend 11 mei gaan we weer schoolbreed een luizen- 

controle houden. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind dan geen ingewikkelde kapsels heeft en 

niet teveel gel in het haar?  

Met vriendelijke groet, Conciërge Francisca. 

 

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 

 

Klas 6 acties voor kamp en eindfeest: 

De afgelopen twee jaar was er geen gelegenheid voor ons (zesde klas) om geld te verdienen 

voor het kamp en ons eindfeest. Dat inhalen is een uitdaging en daarvoor roepen we uw hulp 

in: 

1. Flessenactie: 

Wilt u uw kind 1 (of meer) plastic statiegeld fles(sen) meegeven naar school in de week na 

de meivakantie: 9 t/m 13 mei?  De kleuters mogen hun fles(sen) inleveren in door bij 

kleuteringang. Kinderen uit klas 1 t/m 5 mogen hun fles(sen) inleveren bij onze klas en/of in 

door in de gang bij schoolbieb. 
 

Als we meer dan €50,- ophalen, gaat een deel naar een door ons gekozen goed doel. 
 

2. Gevraagd: 

Resten kaarsen of oude kaarsen die u niet meer gebruikt. 

Klas 6 maakt er weer nieuwe kaarsen van. 

Alle resten zijn welkom! 

Inleveren kan bij juf Sandra( klas 6) of in een doos op de gang bij de bibliotheek. 
 

U maakt ons heel blij als u mee helpt! Alvast bedankt! 
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Herhaling Handoekenactie Oekraïne: 

Twee weken geleden 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 

 

Koningsspelen vrijdag 22 april: 

KOM GERUST EVEN LANGS OM TE KIJKEN! 

Vandaag doen we weer mee met de Koningsspelen met klas 1 t/m 6. 

Het 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. 

 

Vergeetmijnietje na de meivakantie: 

Na de meivakantie komt het Vergeetmijnietje, i.v.m. afwezigheid van de administratie, uit op 

donderdag 12 mei i.p.v. vrijdag 13 mei.  

 

 

Wij wensen iedereen een heel fijne Meivakantie! 
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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. 

 
 

 

BIJLAGEN: 
 

Week van de teek: 

Van 25 tot 29 april is het weer de Week van de Teek. Het is goed om meer te weten over de 

risico’s en het voorkomen van tekenbeten. Kijk op https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme 

voor informatie en voorlichtingsmateriaal. Ook op de website van GGD Twente is er 

praktische informatie te vinden over teken: 

https://www.ggdtwente.nl/publiek/leefomgeving/tekenbeten-wat-kun-je-er-tegen-doen  
 

Bescherm je tegen teken! 

Met mooi weer gaan we meer naar buiten. Wist je dat 30% van de tekenbeten binnen de 

bebouwde kom wordt opgelopen? Nu het warmer wordt, zijn de teken actiever.  

 

Teken leven laag bij de grond. Ze zitten in struiken, tussen afgevallen bladeren in hoog gras. 

Van een tekenbeet kun je ziek worden. Probeer daarom een tekenbeet te voorkomen! Kijk op 

https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme voor meer informatie.  
 

Hoe voorkom je een tekenbeet? 

Blijf zo veel mogelijk op de paden als je gaat wandelen. Pas op met spelen in de bosjes of 

hoog gras. Je kunt je beschermen door dichte schoenen en een lange broek te dragen. 

Controleer het lichaam en de kleren van je kinderen en jezelf regelmatig op teken. Bij kleine 

kinderen zitten teken vaak achter de oren of in de nek.  
 

Download de app 

Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans wordt dat de teek je ziek maakt. 

Download de ‘Tekenbeet’ app van het RIVM voor informatie over bijvoorbeeld hoe je een 

teek succesvol verwijderd. Ook vind je in de app de Tekenradar  waar en wanneer de teken 

in Nederland actief zijn en vind je er informatie over de ziekte van Lyme en TBE. Download 

de gratis app via de AppStore of via GooglePlay.  

https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme
https://www.ggdtwente.nl/publiek/leefomgeving/tekenbeten-wat-kun-je-er-tegen-doen
https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme
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