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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. 31 

12-05-2022 
 

 

AGENDA: 
 

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 

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 (nadere info volgt) 

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. 

vrij. 24 juni : St. Jansfeest (nadere info volgt) 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

di. 17 mei : kleuterklas Grietje 

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

di. 28 juni : klas 1 Marieke 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
Klas 1 Marieke: 

We zijn begonnen met ons toneelstuk! De kinderen kennen al snel enkele stukjes tekst en het 

eerste liedje kunnen we ook al mooi samen zingen. We weten nog niet precies wanneer we 

het aan jullie kunnen laten zien, maar als het zover is dan ontvangen jullie een uitnodiging 

Afgelopen woensdag heb ik jullie een mail gestuurd met data voor de komende tijd. 

Volgende week heb ik met de klassenouders overleg en gaan we verder plannen, denk 

daarbij aan een schoolreisje, toneelstuk enz. We houden jullie op de hoogte. 

Volgende week is de laatste bosdag, er hebben zich al veel mensen opgegeven. Laten we 

hopen op mooi weer! 
 

Klas 3 Mansi/Ilona: 

We zijn tijdens de rekenperiode o.a bezig geweest met cijferend optellen en omtrek.  
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Daarnaast hebben we ook veel kunstzinnige dingen gedaan,waaronder origami. 

Binnenkort starten de kinderen met het maken van een mindmap/spreekbeurt.We willen 

jullie vragen om woensdag a.s een informatie boekje mee te geven aan jullie kind.Het is de 

bedoeling dat dit boek ook een aantal weken op school blijft. In de klas is al verteld om wat 

voor een boekje het gaat.We hopen dat jullie kind iets kan uitzoeken waar het enthousiast of 

nieuwsgierig van wordt. 

 

                 
 

Klas 4 Maaike/Mattis: 

We zijn na de vakantie weer goed begonnen! Er is nu een taalperiode aangebroken en het 

onderwerp van die periode is "Van postduif tot Whatsapp". Met elkaar hebben we deze week 

gekeken naar wat taal nu eigenlijk is, hoe je kan communiceren en waar je taal voor nodig 

hebt. We gaan deze periode "de taal" beleven van vroeger tot nu. 

Uitstapjes 

Tot het einde van het schooljaar hebben we nog een aantal uitstapjes voor de boeg.  

_ Volgende week woensdag gaat Mattis met de klas naar de stad. Vergeet de fiets niet! 

_ Dinsdag 24 mei gaan we naar de dierentuin in Nordhorn in het kader van dierkunde. Wie 

wil er met ons mee? We zoeken nog 3 mensen. Opgeven kan in de agenda.  

_ Dinsdag 21 juni gaan we op schoolreisje naar Avatarz! Na Avatarz zullen we dan nog bij 

het Hulsbeek gaan zwemmen. Meer informatie volgt t.z.t. Ook hier de vraag: Wie wil er met 

ons mee? Opgeven gaat via de agenda.  

Studiedag 

Aanstaande dinsdag heb ik een studiedag in het kader van mijn ICT- functie binnen de 

school. Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk wie mij zal vervangen die dag. Ik 

zal de kinderen dat in ieder geval maandag laten weten.  

Ouderavond 

Op donderdag 2 juni is er nog een ouderavond. Tijdens deze ouderavond zullen we kijken 

naar de getuigschriften en ook alvast vooruitblikken naar de 5e klas. Graag in de agenda 

aangeven of je wel/niet aanwezig bent.  

 

Klas 5 Nienke/Monique/Jocelyn: 

Volgend schooljaar mogen de kinderen van onze klas assisteren bij de verkeersbrigadiers bij 

de oversteekplek van de school. Voor de meivakantie hebben ze een formulier meegekregen 

om zich hiervoor aan te melden. Er werd enthousiast gereageerd door de klas en van 

sommige kinderen hebben we het ingevulde formulier al ontvangen. Mocht uw kind zich ook 
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nog willen opgeven, wilt u het formulier dan zo spoedig mogelijk retourneren, zodat we 

weten hoe groot de groep wordt en we de les door een verkeersagent kunnen plannen? Mocht 

u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Paulien, verkeersouder van school via 

administratie@devrijeschoolalmelo.nl 
 

Het kan weer! Op vrijdag 10 juni willen we voor ons schoolreisje naar het klimbos van 

AvaTarZ gaan. Binnenkort komt hier meer informatie over op Parro. U kunt zich dan ook via 

Parro opgeven om mee te rijden. 
 

Monique en Nienke hebben een dag geruild. Daardoor is Monique maandag 16 mei in de 

klas. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Een berichtje voor het Vergeetmijnietje vanaf het kamp van klas 6 in Markelo: 
 

Terwijl de kinderen een mooi spel aan het doen zijn probeer ik even wat zaken te regelen en 

o.a. een stukje voor het Vergeetmijietje te schrijven. 

We genieten en kunnen het niet beter treffen; goed weer, een mooie plek, een goede sfeer en 

heerlijk met elkaar zijn, fietsen, spelletjes doen, zwemmen, kampvuur, eten en boerengolf 

Meneer Joost kwam ook twee keer langs. Hij fietste afgelopen dinsdag mee naar de 

pauzeplek en kwam woensdagochtend langs om gezellig spelletjes mee te doen. 
 

Vanaf deze week start de re-integratie van meneer Joost weer op school. 

2x 2 uur komt hij op school en zal zich vooral richten op zaken rondom klas 6. 

Ook juf Margot is na de meivakantie weer meer op school en richt zich steeds meer op het 

onderwijs in de klas. 

Dit zal voor allebei de komende tijd verder uitbreiden. Heel fijn voor meneer Joost en juf 

Margot, maar ook voor de school. 
 

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. 
 

16 mei grondsteendag van de school/verjaardag van de school: 

Ik ben nu op kamp en heb geen moment om hier een stukje over te schrijven. 

Ik zal maandag via Parnassys hier een mail over sturen. 
 

Eten op school en traktaties: 

Enkele weken geleden en voor de meivakantie heb ik iets geschreven over de traktaties bij 

verjaardagen, dit komt er in het kort op neer: 

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

fijn. 

We merken dat er vaker in de broodbakjes van de kinderen snoepgoed/chocolade/koeken etc 

mee naar school gaan. 

Wilt u eraan denken om brood, fruit, groente o.i.d. mee te geven. Geen snoep, chocolade, 

koeken etc. Drinken ook graag water, melk, thee o.i.d. 
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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. 

 

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 

 

Schoolbibliotheek: 

Wie lijkt het leuk om kinderen van klas 1, 2, 3 te helpen met een boekje uitzoeken uit de 

schoolbibliotheek? Het bibliotheek-moment is nu op maandag tussen 11.00 en 12.30u. Kom 

gerust even bij me langs voor vragen of om je aan te melden. Boeken scannen hoeft niet 

meer. Samen overleggen we over hoe kinderen op een goede manier te kunnen begeleiden 

bij het uitzoeken van een boek. 

Vriendelijke groet, Nicole, leerkracht klas 2 

 

Mededeling voor klassenouders: 

Alle klassenouders hebben vandaag via de mail de notulen ontvangen van de afgelopen 

klassenoudervergadering. 

 

Geen slippers op school: 

Met dit mooie weer is het uiteraard fijn om slippers te dragen. Toch willen wij u 

nadrukkelijk vragen om uw kind geen slippers aan te doen naar school. Slippers zijn ‘val 

gevaarlijk’ en belemmeren bij het spelen en bewegen. Dus geen fit-flops, maar uiteraard wel 

bijvoorbeeld sandalen. 

 

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 
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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! 

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

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

 

 

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: 

 

Pluk de dag, zing een liedje! 

 

 
 
Hebben jullie ook zo’n zin om weer lekker te zingen? Ik ben Marleen Everink en ik ben vorig jaar verhuisd 
van Limburg naar Twente. In Limburg was ik 10 jaar dirigente van de Limburgse Koorschool en heb ik de 
kinderen prachtig leren zingen. Nu ik weer in Twente woon wil ik ook daar kinderen mooi leren zingen. En 
dat ga ik doen in Almelo bij Jong Vocaal Twente!  
 
De kinderen van Jong Vocaal Twente waren vanwege corona even gestopt met zingen maar staan te 
trappelen om weer te beginnen! Dat gaan ze vanaf nu weer doen op woensdagmiddag van 13:30 – 14:30 
uur in de zaal van de Vrije School. 
 
Vind jij het ook fijn om samen te zingen en daarnaast ook veel plezier te maken? Doe dan met ons me! Ik 
beloof je dat we allerlei leuke liedjes en spelletjes gaan doen. In een aantal woensdagen werken we toe 
naar een echte presentatie voor jullie ouders op 6 juli. Dan kunnen zij horen wat jullie allemaal geleerd 
hebben. De eerste workshop was echt ontzettend leuk! 
 
Al zin? Zet deze data alvast in de agenda: 18 mei en 1, 8, 15, 22 en 29 juni en 6 juli. Kosten: € 30,-  Je mag 
1x gratis meedoen!  
 
Breng ook vriendjes of vriendinnetjes mee: iedereen vanaf 7 jaar is welkom. 
 
Ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten! 
 
Veel muzikale zanggroetjes, 
 
Marleen Everink  
 
Info: marleen@jongvocaaltwente.nl/06 28832907/www.jongvocaaltwente.nl 

 

mailto:marleen@jongvocaaltwente.nl/

