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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. 32 

20-05-2022 
 

 

AGENDA: 
 

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; 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) 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

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

di. 28 juni : klas 1 Marieke 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
Klas 1 Marieke: 

Inmiddels zijn we hard aan het werk met ons toneelstuk! En we kunnen best vertellen dat het 

soms heel moeilijk is om een heel boze beer, of een heel verlegen meisje of een heel stoere 

prins te spelen! Dat vraagt veel van de eersteklassers maar het gaat steeds beter. We maken 

ook mooie muziek op de klankstaven, metallofonen en xylofoontjes, en natuurlijk op onze 

fluiten. We spelen onze stuk voor de ouders en de kinderen van de school op woensdag 15 

juni om 12.00 uur.  

 

Met de klassenouders hebben we woensdag de planning van dit laatste stukje van het 

schooljaar doorgenomen. Ik stuur jullie zsm een overzicht, maar belangrijk om te weten is 

dat ons schoolreisje op 17 juni is. In Parro zal ik tzt. een intekenlijst zetten voor wie mee 

wil/kan, eerst gaan we kijk waar we heen gaan en wat we gaan doen. Wordt aan gewerkt, 

maar dan kunnen jullie de datum zo nodig vrij houden. 
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Donderdag 2 juni gaan we naar het theater en ik heb een fout gemaakt in de uitnodiging in 

Parro....ik ga die dus opnieuw versturen. Willen degenen die zich al hadden opgegeven dat 

nóg een keer doen? 

 

Klas 2 Nicole: 

Vandaag sluiten we de periode over de vogels alweer af. Of gaan we volgende week toch 

nog een beetje verder... Wat een heerlijke periode waarbij we de vogeltjes kunnen zien en 

horen fluiten, niet alleen buiten maar ook vanuit de klas. De kinderen weten er zelf ook 

volop over te vertellen en hoe meer vogels ze leren kennen hoe meer ze er zien. Naast 

verhalen, gesprekken, meten, met verrekijker en zoekkaart naar buiten, lezen, spelling, 

tekenen en schrijven zijn we ook duifjes aan het vilten. De eersten vliegen al rond in de klas. 

Deze periode loopt over in een gemengde taal/rekenperiode waarbij we de leerstof van het 

afgelopen jaar herhalen op verschillende manieren. 

 

 
 

 

Klas 3 Mansi/Ilona: 

Deze week zijn we begonnen met de taalperiode. We hebben in de krant gekeken en hebben 

verschillende teksten gevonden in de krant. We zijn ook begonnen met het maken van een 

werkstuk. De kinderen hebben allemaal een boekje meegenomen en zijn nu al druk bezig 

met het maken van een mindmap en de daarbij horende tekeningen.  

Volgende week maandag, 30 mei, gaat ons uitstapje naar de molen en naar de schoenmaker 

door! Alle kinderen moeten dan met de fiets naar school komen. Nadat we op de foto zijn 

gezet gaan we vertrekken. Voor de broertjes en zusjes foto zijn we op tijd terug.  

Wij willen graag op woensdag 6 juli ons schoolreisje houden. Dat is op een woensdag. We 

gaan naar het Hulsbeek. We zoeken hiervoor ouders die mee willen rijden. Je kunt je 

opgeven bij de juffen of via Parro. Wellicht hebben sommige van jullie een parkeerkaart 

voor het Hulsbeek, mocht dat zo zijn dan zouden wij daar graag gebruik van willen maken. 

Ook dit mag bij ons worden doorgegeven. 

 

Klas 5 Nienke/Monique/Jocelyn: 

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

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

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Deze week stond vol in het teken van allerlei vergaderingen en afspraken; van eerstejaars PABO 

studenten, die onze school kwamen bezoeken en hun ogen uitkeken, tot vergaderingen bij o.a. 

de gemeente en met de kleutercollega’s op woensdag en op donderdag met de 

onderbouwcollega’s. 

We zijn volop bezig met Pinksteren, St Jan, kijken naar de bosdagen, roosters, pedagogische 

werkthema’s etc voor het nieuwe schooljaar, formatie en verder te veel om op te noemen. 

Ondertussen loop ik regelmatig de klassen binnen en zie o.a. prachtige weefwerkjes in de 

kleuterklassen, de 6e klas die bezig is met een kampkrant, klas 5 die aan het voorzaaien is ( 

tuinbouw), het maken van een lapbook in klas 3, in klas 2 mooie bordtekeningen van vogels; ze 

zijn daar met een vogelperiode bezig en in klas 1 een bordtekening van het sprookje (Sneeuwwit 

en Rozerood), waar ze een toneelstuk van gaan spelen. 

Ik verheug mij op de muziekavond. Gelukkig kunnen we weer starten om een goede gewoonte 

weer nieuw leven in te blazen. 

Op naar de volgende week, een korte week die weer bol staat van ontmoetingen met o.a. 

collegadirecteuren uit de wijk, een bijeenkomst met ons samenwerkingsverband en het druk 

bezig zijn met de laatste stappen in de formatie voor komend schooljaar. 

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

afscheidsfeest? Zie verderop in het Vergeetmijnietje. 

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 

 

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 
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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).  

 

Muziekavond 

Vanavond is het dan zover! De eerste muziekavond sinds lange tijd is een feit! Het zal geen 

lange avond worden, er zijn ongeveer 10 optredens. We beginnen om 19.30u. en dan gaat de 

voordeur van de school op slot (ivm de veiligheid). Dus als je erbij wilt zijn....de deur gaat 

om 19.15u. open.  

 

Fluitenbouw 

Volgend jaar gaat de dan vierde klas een eigen bamboefluit bouwen. Het zou heel erg handig 

zijn als er een extra paar handen in de les aanwezig kan zijn. Mocht je het leuk vinden (als 

ouder of opa/oma) om zelf een fluit te leren bouwen om dat vervolgens ook met de kinderen 

samen te doen, dan wil je van harte uitnodigen om je bij mij te melden. Dat kan als je nu een 

kind in de derde klas hebt, maar ook als je kind in een andere klas zit. In principe bouwen 

alle kinderen van onze school namelijk een fluit als ze in de vierde klas zitten. Het is de 

bedoeling dat je dan eerst met mij samen je eigen fluit bouwt, zodat je al wat ervaring op kan 

doen, en dan vervolgens iedere maandag van 13.00u. tot 14.00u. uur helpt bij de les. Je hoeft 

niet perse erg muzikaal te zijn of superhandig in handenarbeid....maar een beetje 

enthousiasme is altijd fijn! Je kunt je aanmelden bij juf Marieke (klas 1) 

 

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 
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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. 

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:  

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 
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Hemelvaartsvrij en Vergeetmijnietje: 

Volgende week donderdag en vrijdag (26 en 27 mei) zijn de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart. 

Het Vergeetmijnietje komt volgende week uit op woensdag. 

 

 
Deze schoonheid (kastanje) staat te pronken op het kleuterplein. Een foto waardig! 

 

 

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. 
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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. 

 
 


