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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. 33 

 

25-05-2022 
 

 

AGENDA: 
 

do. 26 mei en 

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

ma. 30 mei  : schoolfotograaf 

woe. 1 juni  : inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u. Deze ochtend is bedoeld voor 

ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. 

vrij. 3 juni  : Pinksterfeest; zie info hierover in dit Vergeetmijnietje bij ‘algemeen’ 

ma. 6 juni  : geen school i.v.m. 2e pinksterdag 

di. 7 juni  : studiedag, alle kinderen zijn de hele dag vrij 

di. 14 juni  : informatieavond van 20.00-21.30u. Deze avond is bedoeld voor ouders die 

nog geen kinderen bij ons op school hebben. 

woe 15 juni : toneelstuk klas 1, aanvang 12.00u. 

vrij. 24 juni : St. Jansfeest (nadere info volgt) 
vrij. 8 juli   : toneelstuk klas 6 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

ma. 30 mei : kleuterklas Margot/Evelien/Anny (ouder-/werkavond) 

ma. 30 mei : kleuterklas Kim/Wendy 

do. 2 juni : klas 4 Maaike/Mattis 

di. 28 juni : klas 1 Marieke 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
Kleuterklas Kim/Wendy: 

Maandag 30 mei is er een ouderavond. Aanvang 20.00u. Indien u niet aanwezig kunt zijn 

dan dit graag even doorgeven. 

 

Klas 1 Marieke: 

Ik zoek voor de eerste klas een aantal spinners. Wie heeft er nog één 

liggen (of meer!) die we zouden mogen gebruiken? 
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Klas 2 Nicole: 

Deze week had de vogelperiode idd nog een vervolg. Middels een verhaal over het tellen van 

eenden in de vijver maakten we een staafgrafiek. Met deze grafiek maakten we verschillende 

sommen. De volgende dag kwamen in nog zo'n grafiek alle vogels uit deze periode nog eens 

langs en vandaag schreven we hierover een supersom.  

Volgende week gaan we o.a. de tafel van 9 oefenen. 

Dit is inmiddels ook al de derde week van het tutorlezen en wat doen die vijfde en ook 

tweede klassers dat goed! Volgende week doen we dit nog een paar keer en dan sluiten we 

deze tutorleesperiode alweer af. 

Op 1 juli gaan we op schoolreisje. We hebben al plannen hiervoor. Binnenkort volgt meer 

informatie.  

Volgende week vrijdag dansen we om de meiboom. Veel kinderen dragen die dag witte of 

lichte kleding. We vlechten kransen van crêpe papier om te dragen die dag. Wie wil er voor 

iets lekkers zorgen om de dag een extra feestelijk tintje te geven? 

 

 
 

Klas 3 Mansi/Ilona: 

We zijn begonnen met het maken van mindmaps.Er wordt door de kinderen met veel 

enthousiasme aan gewerkt en de onderwerpen die we voorbij hebben zien komen zijn zeer 

divers.Binnenkort zullen de kinderen hierover een spreekbeurt gaan houden.De intekenlijst 

hiervoor komt in de klas te hangen. 
 

Ook is er met veel plezier op het schoolbord 

getekend, hebben we samen gelezen uit het boek 

van Mees Kees en hebben we weer fluitles gehad. 
 

Tevens komt ons uitje naar de molen er ook bijna 

aan. Maandag a.s vertrekken we rond 

09:15u/09:30u per fiets.De kinderen nemen hun 

eigen tussendoortje en drinken mee,dus is het 

wenselijk dat ze een rugtas meehebben of in het 

bezit zijn van een fiets met fietstassen/stevige 

snelbinders. We lunchen wanneer we weer terug 

zijn op school 
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Klas 5 Nienke/Monique/Jocelyn: 

Op donderdag 2 juni hebben we een sportdag op het terrein van Sisu (zie bericht Parro). We 

zoeken nog mensen voor de begeleiding.  
 

Op vrijdag 10 juni gaan we met de klas naar Avatarz en het Hulsbeek. Wie kan er meerijden? 

U kunt zich opgeven via Parro (zie agenda).  

 

Klas 6 Sandra/Joost: 

Klas 5 en klas 6 hebben op 2 juni een sportdag. Nadere info volgt nog. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Ik heb het idee dat ik gisteren nog het laatste Vergeet-mij-nietje typte, zo snel gaat de tijd 

helemaal in zo’n korte week als deze.  
 

Gisteren hadden we tijdens vergadertijd een studiemoment over de regenboogtraining onder 

leiding van Annechien Wijnbergh van  de begeleidingsdienst van vrijescholen. 

We hebben het o.a. gehad over omgaan met internet: wat zijn hierin de uitdagingen en hoe 

kunnen we hier in ons onderwijs/ in het leven mee om gaan om het op een goede manier te 

gebruiken en weerbaar te zijn. 

Het medium geeft veel mooie dingen, maar ook veel zaken waar we mee moeten/ willen 

omgaan. Dit geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ons volwassenen. 

Volgend schooljaar willen we graag een algemene ouderavond organiseren over dit 

onderwerp. 
 

Vandaag staat juf Wendy in klas 1, 2, 3, en 5 telkens een uur, zodat ik telkens, samen met 

een van de collega’s, kan kijken naar het rekenonderwijs in elke klas. Klas 4 komt op een 

later moment aan de beurt. 
 

Wat heb ik genoten van de muziekavond! Na zo’n lange tijd weer bij elkaar te zijn en te 

genieten van de diverse muziekstukken en de grote opkomst aan mensen. 

Klas 6 had de koffie/thee en het lekkers goed geregeld en de kinderen hadden  een mooie 

opbrengst voor een afscheidsavond. 

Op naar de volgende avond en wie weet doen er dan weer meer kinderen en volwassenen 

mee. Het moet weer groeien. 
 

Ik wens jullie allemaal een zeer goede hemelvaartsweekend toe, hopelijk een paar heerlijke 

vrije dagen. 

Naast dat ik wat werk voor school ga doen, ga ik heerlijk in mijn tuin en moestuin werken. 

Ik verheug mij erop. 
 

Heeft u ook nog even aandacht voor de acties van de zesde klassers, om nog wat geld te 

verdienen voor hun afscheidsfeest? Zie verderop in het Vergeetmijnietje. 

 

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 

 

Hemelvaart en Pinksteren -inhoudelijk- 

(enkele stukjes uit de blog van: everydaymommyday.com) 
 

Hemelvaart 

Hemelvaart valt 39 dagen na Pasen en wordt ook wel de 40ste Paasdag genoemd. 

Met Pasen stond, volgens de verhalen, Christus op uit de dood en met Hemelvaart keerde hij 

terug naar de hemel. Een dag, waarbij de meeste mensen genieten van een vrije dag, 

sommige mensen in alle vroegte graag dauwtrappen en enkelen stilstaan bij de oorsprong 

van deze christelijke feestdag. 

Het is in onze levens, waar we niet meer zo dicht bij de natuur staan, goed om af en toe 

bewust stil te staan bij het leven dat onze aarde ons biedt. Daarom is het een prachtige 

traditie om in de hele vroege ochtend van Hemelvaartsdag te gaan dauwtrappen. Het 

dauwtrappen kent zijn oorsprong waarschijnlijk in heidense gewoonten, waar men door in de 

natuur te wandelen, de heropleving van de natuur eert. 

In de serene stilte van de vroege ochtend is de natuur nog bedekt met een deken van 

glinsterende waterdruppels. Zodra de zon opkomt hoor je de vogels ontwaken en bij het 

eerste tjilpen en kwinkeleren zie je het levengevende water, zijn eigen hemelvaart maken. 

Vogels hebben een dauwtrappen, vergeet dan niet naar de verschillende vogelsoorten te 

speuren. 

 

Pinksteren 

Pinksteren is een christelijk feest. Christus had zijn volgelingen beloofd, hen ook na zijn 

sterven niet alleen te laten. Met Pasen staat Christus op uit de dood en met Hemelvaart keert 

hij bijzondere leefruimte doordat zij de hemel en de aarde met elkaar verbinden. In april en 

mei zijn de meeste vogelsoorten in de vroege ochtend te horen. Ga je  

terug naar de hemel. Met Pinksteren stuurt hij de geest van God om zijn volgelingen verder 

te begeleiden, zodat zij de kracht hebben het evangelie uit te dragen. Het verhaal gaat dat er 

een storm opstak en dat er uit de hemel vuur neerdaalde. Op de hoofden van de apostelen 

verschenen vlammen en zij konden alle talen spreken en verstaan. 

Met Pinksteren vieren we ook de uit Oud-Europese volkeren ontstane Meifeesten of 

Voorjaarsriten (de Kelten noemde dit Beltane, de Germanen vierden Vanadis- of 

Walpurgisnacht). Deze feesten werden gehouden uit dank voor de vruchtbaarheid en 

groeikracht. Men bracht offers en er werden verhalen verteld, men sprong over het vuur en er 

werd een groot feest met eten, drinken en gezang gevierd 

De mensen begroeten de ontwakende natuur. In de hoop op een uitstekend oogstjaar, worden 

meibomen of pinksterbomen neergezet. De meiboom is een boomstam in het middelpunt van 
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het dorp, versiert met linten en vlaggen en in de kroon een pinksterkrans. De meiboom staat 

symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde. De duif staat symbool voor hemelse 

inspiratie, reinheid, vrede en de ziel. 

Pinksteren viert men uitgebreid op vrijescholen. De kinderen mogen in het wit gekleed naar 

school komen en dragen vaak een gevlochten kroontje met papieren bloemen. Op het plein 

zingen en dansen de kinderen rondom de meiboom en de oudere kinderen maken mooie 

vlechten van de slingers. Komt u ook kijken naar onze dans om de meiboom? 

 

Pinksterfeest/Meiboom dansen: 

Vrijdag 3 Juni vieren wij het Pinksterfeest. De kleuters dansen om 09.00u. op het grote 

plein om de Meiboom. Om 13.15u. is de pauze van klas 1, 2, 3 afgelopen. Dan gaan zij naar 

binnen om hun stoel te halen en net als klas 4, 5, 6 op het plein hun meiboomdans te laten 

zien. Dit duurt tot +/- 14.00 uur. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om te komen 

kijken (de schooltijden van deze dag zijn zoals gewoonlijk (dus 14.15u. einde schooldag). 

 

 
 

Sint Jan vrijdag 24 juni a.s. 

Op vrijdag 24 juni vieren we op school het Sint Jansfeest, het midden van de zomertijd. 

Overdag zullen er voor de kinderen op school allerlei activiteiten plaatsvinden, voor de 

kleutergroepen zal er tijdens de bosdag invulling worden gegeven aan deze dag. Voor ouders 

is het van belang om te weten dat we dit jaar ook weer een deel met ouders en kinderen gaan 

organiseren. Dit deel van het feest zal plaatsvinden van 17.00 uur tot 18.30 uur. Over de 

precieze invulling van de dag zullen we jullie later informeren. 

 

Klas 6 acties eindfeest: 

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

voor 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? 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. 
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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! 

Eline, Zila, Wies, Gijs, Simon, Lou-Lou, Jason, Guillem, Jaron, Gijs, Willem, Eroz, Max, 

Melle, Jaynoah, Sanne, Loek, Madelief en Maarten. 
 

Verkeersbrigade:  

Het einde van het schooljaar komt weer in zicht. 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 op dit moment voor de 

maandagochtend nog twee brigadiers en voor maandagmiddag en woensdagochtend één 

brigadier. Ondanks meerdere oproepen heeft nog niemand zich gemeld. Wie helpt ons om 

ook na de zomervakantie een veiligere oversteek te garanderen?   

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

met een volwassene) en zijn hier inmiddels voor benaderd. Er hebben zich al verschillende 

kinderen gemeld, maar we kunnen er altijd meer gebruiken. Alle brigadiers krijgen voor hun 

eerste keer brigadieren één ochtend les van ongeveer anderhalf uur van de verkeersagent. 

Mocht u interesse of vragen hebben, dan kunt u zich melden bij de verkeersouder van school 

via administratie@devrijeschoolalmelo. 

 

Vraag Vrijeschool Pabo Leiden: 

Jaarlijks meldt onze school aan de Vrijeschool Pabo Leiden dat onze school graag stagiaires 

opneemt. De afstand is echter dermate belemmerend dat het bijna niet voorkomt dat 

studenten zich bij onze school melden. 

Dit jaar is er onderstaande oproep gedaan aan de scholen buiten de Randstad om het te 

bevorderen dat er meer plaatsen komen om leraren op te leiden. 

Indien u een slaapplaats beschikbaar heeft, of anderszins ideeën hebt, graag melden bij 

Mirjam Papenborg. 
 

 “Scholen buiten de Randstad: 

Wij zijn altijd ontzettend blij als jullie plekken beschikbaar stellen, en die zouden we ook erg 

graag opvullen. Voor studenten die familie buiten de Randstad hebben is het makkelijker om 

een stage daarbuiten te lopen. Voor de studenten die in de Randstad wonen is het echter 

moeilijker in verband met de lange reistijd. Het zou ons en de student enorm helpen als er 

naast de stageplaats ook een slaapplaats geboden wordt. Dit zouden wij graag voor het 

studiejaar 2022-2023 meer vorm willen geven zodat we meer studenten op de mooie scholen 

buiten de Randstad kunnen plaatsen. Misschien staan ouders of buurtbewoners er voor open 

om die slaapplaats aan te bieden. 

Uw meedenken en ideeën hoe we dat kunnen realiseren is heel belangrijk”. 

 

Schoolfotograaf: 

A.s. maandag 30 mei komt de schoolfotograaf zijn best doen om de kinderen weer mooi op 

de foto te zetten! 
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Inloopochtend woensdag 1 juni en informatie-/inschrijfavond dinsdag 14 juni a.s: 

Volgende week woensdag is er een inloopochtend in de kleuterklassen van 8.30-10.00u. en 

op dinsdag 14 juni is er een informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze ochtend en 

avond is bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. Kent u 

iemand in uw familie-vrienden-kennissen-collega kring die geinteresseerd is in onze school? 

Attendeer ze dan op deze inloopochtend en informatieavond; ze zijn van harte welkom! 
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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. 

 

 

 

 

 

 
 


