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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. 35 

 

10-06-2022 
 

 

AGENDA: 

 
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 (voor info zie bij ‘algemene mededelingen’) 
vrij. 8 juli   : toneelstuk klas 6 

do. 14 juli  : laatste schooldag kleuters 

vrij. 15 juli  : laatste schooldag klas 1 t/m 6; deze schooldag eindigt om 10.30u. 

ma. 18 juli t/m 

vrij. 26 aug. : zomervakantie 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

di. 28 juni : klas 1 Marieke 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 1 Marieke: 

Volgende week is het zover, dan voeren we ons toneelstuk op. We spelen twee keer: op 

dinsdag voor de kleuters en klas 5 en 6 en op woensdag voor klas 2-3-4 en ouders/opa's en 

oma's. Mocht je als ouder het liefst dinsdag komen dan kan dat als je het even aan me 

doorgeeft.  

 

Klas 3 Mansi/Ilona: 

Na een extra lang Pinksterweekend zijn we woensdag weer aan de slag gegaan. We zijn 

bezig met een rekenperiode. Hierin gaan we vooral veel herhalen en oefenen met wat we dit 

jaar al hebben geleerd.  

Daarnaast gaan we ook aan de slag met de spreekbeurten. De eerste spreekbeurten zijn 

geweest en wat doen ze het fantastisch goed. Er komen kinderen met vragen of ze iets mee 

mogen nemen om tijdens de spreekbeurt te laten zien. In veel gevallen kan dat, maar overleg 

alstublieft wel even met de leerkrachten. Op een paar uitzonderingen na zijn de 

spreekbeurten vanaf 13:30 uur ingeroosterd, zo hoeven eventuele meegebrachte huisdieren 



3 

 

niet te lang op school te zijn en zorgt het hopelijk ook voor zo min mogelijk problemen bij 

het halen en brengen van de kinderen. De meeste kinderen vinden het wel erg spannend om 

een spreekbeurt te houden, misschien kunt u ze een beetje geruststellen. Ze hebben nu ook al 

een paar spreekbeurten gezien/ gehoord, dat maakt het wellicht ook iets minder spannend. 

Gelukkig was er deze week ook nog wel tijd voor wat creatiefs, we hebben gezongen en 

getekend en ook aan handwerken hebben we nog tijd besteed.  

Het einde van het schooljaar komt snel dichterbij. Zo ook het Sint Jansfeest. Voor dit feest 

zoeken we, in ieder geval, 1 ouder/ verzorger die kan helpen in de klas tijdens een spel in de 

ochtend. Dit duurt van ongeveer 11:00 uur tot 12:30 uur. Via de agenda in Parro zou u zich 

kunnen aanmelden. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

De zaal is op dit moment vaak in gebruik. 

Klas 1 is volop aan het oefenen met hun toneelstuk “Sneeuwwit en Rozerood”en klas 6 is 

ook druk bezig met hun toneelstuk de “Gebochelde”. Kleding wordt uitgezocht, rollen 

verdeeld, geoefend en er wordt naar muziek gekeken. 
 

Verder wordt er hard gewerkt in de klassen, zijn de klassen 1 t/m 5 bezig met de toetsen en 

starten binnenkort weer de laatste perioden van dit jaar. 
 

Wij zijn druk bezig met de formatie. Helaas is deze nog niet rond en ik hoop jullie spoedig 

meer duidelijkheid te geven. 
 

Op de studiedag van afgelopen dinsdag is veel besproken; we hebben o.a. gekeken naar 

taakbeleid, gesproken over de afspraken rondom Parro (jullie horen daar binnenkort over), 

ICT beleid/mediawijsheid kwam ook aanbod. 
 

St. Jan komt er ook al weer aan en langzamerhand wordt er weer regelmatig op het plein 

gedanst. 
 

A.s. dinsdagavond is er een voorlichtingsavond voor nieuwe ouders. Mogelijk kunt u er nog 

belangstellenden op attenderen. 

 

Ik wens iedereen een goed weekend toe. 

 

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 
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Sint Jan vrijdag 24 juni a.s. 

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

Gezocht voor Sint Jan: 

· We zoeken voor de ochtend enkele ouders die zouden willen helpen bij een spelactiviteit 

van ongeveer 11.00 uur tot 12.30 uur. 

· Voor het klaarzetten van de spullen in het park zoeken we ook nog enkele ouders na 14.15 

uur. 

· Het springen over het vuur zal dit jaar weer plaatsvinden, wie wil daarbij helpen? (tussen 

17.00 uur en 18.30 uur). 

· Tijdens het volksdansen in het park is muziek nodig, wie vindt het leuk om daarbij muziek 

te maken? Denk aan een accordeonist, violist, fluitist, gitarist, saxofonist, ect. Een pianist is 

i.v.m. zijn instrument wat minder geschikt. Opgeven kan door een mail te sturen aan 

i.ketelaar@devrijeschoolalmelo.nl of het kan worden doorgegeven aan de groepsleerkracht 

van uw kind (eren). 

 

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.nl 

 

Informatie-/inschrijfavond dinsdag 14 juni a.s: 

Op dinsdag 14 juni is er een informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze 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 avond; ze zijn van harte welkom! 
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                             KERSTFEEST!   

Misschien heb je vorige week wel gedacht "Een Kerstfeest in juli? Gaat het wel goed met de 

juffen op onze school?"  

Het antwoord is dat het juist heel goed gaat, want we zijn zo blij dat we elkaar weer kunnen 

en mogen ontmoeten  dat we het wel tijd vonden voor een klein feestje. We verheugen ons 

alvast heel erg op de repetities en opvoeringen van onze drie prachtige Kerstspelen en willen 

graag met iedereen die daaraan mee heeft gespeeld, of dat zou willen doen, het glas heffen. 

Daarnaast nodigen we natuurlijk ook iedereen uit die heeft geholpen met schminken, kleden, 

strijken, boodschappen doen, koken enz enz. Mocht je je dus verbonden voelen met 'De 

Spelen' op welke manier dan ook, of je zou de verbinding in de toekomst aan willen gaan, 

dan ben je van harte welkom op ons Kerstfeestje.  

We willen op 1 juli vanaf 20.30u. samen komen in de zaal (of buiten) en gaan er die avond 

vanuit dat iedereen iets lekkers te eten en drinken meeneemt zodat we gezellig kunnen 

borrelen en babbelen. Wij zorgen voor de tafeltjes en stoelen...en misschien nog wel wat 

andere aankleding.  

De aanmeldingen komen al binnen, dus mocht je ook willen komen, meld je dan even aan bij 

juf Grietje (kleuterklas) of juf Marieke (klas 1) 

 

 

 

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: 
 

 


