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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. 36 

 

17-06-2022 
 

 

AGENDA: 

 
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.) 

 

ma. 27 juni  : nieuwe eerste klas 

di. 28 juni : klas 1 Marieke 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Nieuwe eerste klas 2022-2023: 

Maandag 27 juni is er een kennismakings-ouderavond. Meer informatie volgt spoedig. 

 

Klas 1 Marieke: 

Wat was het een bijzondere week voor de kinderen...twee keer het toneelstuk opvoeren. De 

eerste keer, eigenlijk de generale repetitie, speelden we voor de kleuters en klas 5 en 6. De 

kriebels in de buik waren ruimschoots aanwezig. Maar toen we woensdag voor de ouders en 

klas 2-3-4 speelden waren de kinderen niet meer zo gespannen en klonken de spreekkoren in 

echo door de zaal. Donderdag maakten we een opstel over hoe we de opvoeringen hadden 

beleefd, die komen snel mee naar huis want ze zijn al bijna klaar.  

De eerste serie foto's is verstuurd, er komt er nog één aan die genomen is bij het omkleden en 

de voorstelling van dinsdag. 

Ondertussen vonden de voorbereiding voor het schoolreisje van vandaag plaats, met dit 

mooie weer wordt het vast een fijne dag. 

De opgavelijst in Parro voor de facultatieve ouder (toets-)gesprekken komt maandag, zie 

mail van 9 juni 
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Klas 2 Nicole: 

De week leek weer voorbij te vliegen. Naast het afnemen van lees- reken- en spellingtoetsen, 

verschillende oefenmomenten, muziekles, Duitse en Engelse les, mochten we naar het mooie 

toneelstuk van klas 1 kijken en schilderden we rode en witte rozen. We hadden vormtekenles 

en handwerkles en steeds meer kinderen hebben hun mooie etui af en zijn begonnen met 

haken. Vorige week vroeg een van de kinderen al of ik dat rode ding weer mee wilde 

nemen...hoe heet het ook alweer....oh ja accordeon. Deze week zongen we dan ook gezellig 

met accordeonmuziek wat zomerliedjes en deden we verschillende kringspelen op het plein, 

ook al een keer samen met andere klassen. Volgende week zullen we dit vast vaker gaan 

doen en bij het Sint Jansfeest in het park mag iedereen met ons meedansen. Hoe leuk is het 

ook om samen muziek te maken en eenieder die een instrument kan bespelen is van harte 

welkom om met ons een klein orkestje te vormen. De liedjes zijn niet erg moeilijk en 

bladmuziek is voorhanden. Zie ook de info over het Sint Jansfeest. 

Gisteren hadden we geen gym in de zaal, maar speelden we op het grasveldje bij de flats. 

Heerlijk even voetballen en jongleren en na de picknick weer terug naar school. Een van de 

kinderen vroeg deze week ook of we het eens over vlinders konden hebben. Hoe verbaasd 

was ze toen ik zei dat we dat volgende week gaan doen. Vanmiddag haal ik het voor ons 

gereserveerde lespakket op bij het natuurhus: "Vlinders in de klas". Gaan we het dan ook 

eens over de bijen hebben? Ja hoor! Dat onderwerp komt daarna. En de tafel van 8? Ja die 

ook. 

 

Klas 3 Mansi/Ilona: 

De kinderen hebben ook deze week weer flink geoefend met het rekenen. De tafels en de 

deeltafels zijn voorbij gekomen en ook het optellen van grotere getallen is geoefend, 

438+464=. De meeste kinderen vinden deze sommen nog wel lastig, maar door het oefenen 

leren ze snel.  

Nu het weer zo mooi is spelen we soms een keer extra buiten, wilt u er aan denken om uw 

kind in te smeren en/of zonnebrand mee te geven. Een hoedje/ petje en een zonnebril zijn op 

sommige dagen geen overbodige luxe. Veel kinderen hebben ook een fles mee om water te 

drinken, dat is erg fijn.  

Woensdag hadden we een hele leuke dag: de smid kwam langs om te vertellen en te laten 

zien over zijn/ haar werk en we mochten naar het toneelstuk van klas 1 gaan kijken, 

Sneeuwwitje en Rozenrood, dat noemen wij een topdag!  

Donderdag hebben we met verschillende klassen geoefend voor het volksdansen van Sint 

Jan. Juf Vera was ziek, daardoor zijn we in het park geweest en hebben daar lekker gespeeld. 

Juf Anna had een leuk rekenspel waarmee we de tafels ook nog weer even goed hebben 

geoefend.  

We hebben deze week ook allerlei nieuwe dingen geleerd door alle prachtige spreekbeurten. 

Veel kinderen zijn best wel een beetje gespannen, maar achteraf vinden ze dat het wel mee is 

gevallen. Het is heel leuk om te zien en horen hoe ieder kind het op zijn/ haar manier 

aanpakt. Als er een dier meegenomen moet worden, dan graag overleggen met juf.  

Vandaag is het een warme dag, we hebben veel gedaan, maar wel een beetje rustiger. 

Volgende week is het Sint Jan. We hebben voor onze klas voldoende hulp, hartelijk dank 

voor het aanmelden. 
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Klas 4 Maaike/Mattis: 

Deze week zijn we in de dierkundeperiode bezig met de vlinder. De kinderen weten er al 

veel van en het levert goede gesprekken op. Nadat we de vlinder afgerond hebben gaan we 

het nog over een aantal vogels hebben.  

Aankomende dinsdag gaan we op schoolreisje naar Avatarz. Denken jullie aan de 

betaling? De link zit in de mail die ik van de week heb gestuurd.  

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Vandaag heb ik directieoverleg in Brummen. We gaan ons inhoudelijk bezighouden met de 

vele facetten van periodeonderwijs, we hebben het over de ouderbijdrage, een gezamenlijke 

studiedag van Athena en we nemen afscheid van enkele directeuren. 
 

Vandaag wordt er met het Vergeetmijnietje ook een brief van onze bestuurder voor ouders/ 

verzorgers en peroneel meegestuurd. 
 

Ik hoop jullie in de loop van volgende week meer over de klassenbezetting mee te delen. 
 

St Jan/Zomerfeest: 

Hebben jullie ook al zin in het zomerfeest/St. Jan? Elke dag wordt er al gedanst op het plein 

en ik verheug mij er al op om ook samen met alle ouders/verzorgers en belangstellenden te 

dansen. 
 

Leerlingenraad: 

Afgelopen dinsdag was de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad. Uit de klassen 1 t/m 6 

waren elk twee vertegenwoordigers. 

Heel officieel met een kopje thee en een koekje, een rondvraag en punten. 

Wat is dit een feest. We hebben over het groene/blauwe plein gesproken, over spiegels in de 

wc, over buitenspeelmateriaal, over nieuwe boeken en spelletjes, over pauzes en waarom je 

niet 5 pauzes op een dag kunt houden. 

De kinderen brachten op een mooie manier allerlei zinvolle dingen in. 

Ze hebben “huiswerk”meegekregen om met hun klas te bespreken. 

1. ze gaan een top 10 lijst maken van de dingen waarvan de klas vindt dat deze op het plein 

moeten komen, 

2. ze gaan inventariseren welke boeken ze graag nieuw in de klas willen, 

3. tevens ook welke spelletjes ze erbij zouden willen hebben en tenslotte 

4. welk buitenspeelmateriaal ze erbij willen hebben. 

Misschien komen we nog een keer voor de vakantie bij elkaar, maar anders direct na de 

zomervakantie. 

De vertegenwoordigers die nu zitting hebben in de leerlingenraad blijven tot eind januari in 

de leerlingenraad en dan komen er nieuwe kinderen. 
 

MR vergadering: 

Volgende week woensdag 22/6 is er weer een MR vergadering. 

Er staan veel onderwerpen op de agenda, o.a. formatie, vakantierooster en studiedagen, 

schoolgids, NPO gelden, bosdagen, cursus MR, ouderbijdrage, nieuw ondersteuningsplan 

van ons samenwerkingsverband, PR etc. 

 

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 
 

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). 

A.s. maandag gaat er een brief uit naar alle ouders met allerlei informatie over het St. 

Jansfeest. 

 

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 
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WC-rollen: 

De 4e klas spaart wc- rollen! Mocht u ze kwijt willen, dan is de 4e daar heel blij mee! 

 

 

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: 
 

Zomerweek eerste Goeheanum 

Deze week zal plaatsvinden van 16-22 juli in de Stichtse Vrije School te Zeist. 

Het eerste Goetheanum was een uniek totaal-kunstwerk waarin de antroposofie door middel 

van beeldende en muzische kunsten beleefbaar werd gemaakt. 

De zomerweek biedt deelnemers de bijzondere mogelijkheid deze inhouden via eigen 

kunstzinnige activiteit te ontmoeten. 

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.antroposofischevereniging.nl/zomerweek 

  

Bij voorbaat dank namens de Antroposofische Vereniging en de werkgroep van de 

Zomerweek. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.antroposofischevereniging.nl%2Fzomerweek&data=05%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7C867e0216f7e042916c8308da4f67e346%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637909605153415245%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c2ckznSxvlQ51uf4fpNUcvpVKBHU81%2BGu8Pzy3iAx74%3D&reserved=0
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Hof van Heden Almelo 

Duurzaam wonen in Almelo. Een initiatief van o.a. oud-ouders van onze school. Folders 

liggen in school bij het publicatiebord (in de gang bij het keukentje). 

 

 


